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سخنی از زبرگان
مهندس یونس ژائله علم و صنعت

بنیانگذار گروه عظیم صنایع غذایی شیرین عسل 

مهندس محمد علی برهانی زاد
مدیرعامل محترم شیرین عسل

دکتر فرزان قالیچی 
ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجانشرقی

ــت  ــردن امنی ــن ب ــق از بی ــی ح ــچ ارگان هی
ــذاران و  ــرمایه گ ــرای س ــذاری ب ــرمایه گ س
ــه در  ــته بلک ــی را نداش ــش خصوص ــاالن بخ فع
ــتان  ــای اس ــش ه ــی بخ ــی تمام ــرایط کنون ش
بایــد به فکــر تولیــد و توســعه اشــتغال باشــند. 

افتخارمــان ایــن اســت کــه بــا تمــام وجــود در جبهــه 
ــای  ــم گامه ــته ای ــی توانس ــد مل ــادی و تولی اقتص
موثــری برداریــم و در اینــده نیــز گامهــای موثرتــری 
ــی  ــتغالزایی های ــن اش ــت  و اینچنی ــم داش ــر خواهی ب
ــه  ــر چ ــکوفایی ه ــق و ش ــر رون ــوب و پ ــای خ روزه
ــی  ــد م ــان را نوی ــان عزیزم ــاد آذربایج ــتر اقتص بیش

دهــد.

ارتقای جایگاه علمی و عملی دانشگاه در استان؛ یکی از 
اهداف و برنامه های سال جاری خواهد بود.  با تالش های 
همکاران در سال های قبل قدم های بسیار خوبی در این 
زمینه برداشته ایم و امید است که با ارتقای کیفی و کمی 
آموزش های مهارتی بتوانیم فعالیت های موثری در این 

سال انجام بدهیم.



یارب دل پاک و جان آگاهم ده
الهی انم تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان

ن را رب سر راهی، مومنان را گواهی، هچ زعزی  الهی ضعیفان را پناهی، اقصدا
است آنکس هک تو خواهی

یت و ای آخر بی  الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدا
نهایت ای ظاره بی صورت وای –باطن بی سیرت، ای حی بی ذلت ای 

مُعطی بی فطرت و ای بخشندٔه بی منت، ای دانندٔه راز اه، ای شنوندهآواز اه، 
ای دننیبٔه نماز اه، ای شناسندٔه انمها، ای رسانندٔه گامها، ای مُّبرا از عوایق، 
ای مطلع ربحقایق، ای مهربان رب خالیق عذر اهی ما بپذری هک تو غنی و ما فقیر 

و رب عیبهای ما مگیر هک تو قوی و ماحقیر، از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و 
رحمت...

ری  کاری هک دل دوستان رد کنف توحید تو است و ای ار گذا الهی ای کام
هک جان بندگان رد صدف تقدری تواست، ای قهاری هک کس را بتو حیلت 

نیست، ای جباری هک گردنکشان را با تو روی مقاومت نیست، ای حکیمی 
روندگان رتا از بالی تو گرزی نیست، ای کریمی هک بندگان را غِیر از تو دست 

گاه دار ات رپیشان نشویم و رد راه آر ات سر گر دان نشویم. آوزی نیست، ن

سرمقاله
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ســپاس پــروردگار هســتی بخــش را کــه بــه لطــف و کرمــش، توفیقــی حاصــل شــد 
ــول قدمــا عمــری در اطــراف و  ــه ق ــا جمعــی از فرهیختــگان دانشــگاهی را کــه ب ت
اکنــاف دنیــا از خرمــن معرفــت دانشــمندان تــراز اول، خوشــه چیــده انــد و آن را در 
گــذر عمــر بــا تجربــه ی علــم و عمــل درآمیختــه انــد گــرد آورده و بــا تــالش بــی 
وقفــه و عــزم راسخشــان اندوختــه خویــش را بــا نبــوغ ایرانــی درآمیختنــد و بــه حــل 
مســائل دشــواری پرداختنــد. یــک بــار دیگــر بــر آن شــدیم تــا با تدویــن، گــردآوری، 
تحقیــق و تتبــع و طبــع مقــاالت وزیــن، ضمــن ارتقــای تولیــد دانــش در ایــن شــاخه 
ــم قطــره ای از ماحصــل دســتاوردهای علمــی   ــر باشــیم و بتوانی ــوم منشــاء اث از عل
پژوهشــی همــکاران را بــه عنــوان توشــه ای گرانبهــا، پیشــاروی دانــش پژوهــان قــرار 

دهیــم.
ــا دریافــت مقــاالت همــکاران متخصــص و نخبــگان در مراکــز آموزشــی  از ســوئی ب
امیــد اســت گامــی در زمینــه گســترش آمــوزش و پژوهــش و در غایــت پیشــرفت 
علمــی برداشــته باشــیم. اینــک کــه چهارمیــن شــماره ی نشــریه علمی،پژوهشــی 
»کیمیــا« بــه زیــور چــاپ آراســته مــی گــردد بــه یقیــن و بــه رغــم تــالش بــی وقفــه 
همــکاران، خالــی از نقــص و کاســتی نخواهــد بــود. امیدواریــم محققــان، اســاتید و 
دانشــجویان بــا بهــره گیــری از نظــرات ســازنده خــود مــا را در بــارور ســاختن بیــش 

از پیــش نشــریه هــم در شــکل و هــم در محتــوای یــاری فرمائیــد.

دکتر هدا جعفری زاده - مدیر مسئول

سخن مدری مسئول
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فرصتــی دوبــاره دســت داد تــا بــه مناســبت انتشــار شــماره ی تــازه  فصلنامــه »کیمیــا«، 
بــا خواننــدگان و اندیشــمندان گرانمایــه ســخن بگوییــم. بایــد اعتــراف کنیــم کــه هرگــز 
ــد  ــن ح ــا ای ــار آن ت ــای پرب ــه و مقاله ه ــین فصلنام ــماره های پیش ــم ش ــر نمی کردی فک
ــدر و  ــان گران ق ــز و متخصص ــتادان عزی ــما اس ــر ش ــین بی نظی ــتقبال و تحس ــورد اس م
نیــز دســت اندرکاران محتــرم حوزه هــای آموزشــی و پژوهشــی قــرار گیــرد. ایــن همــه، 

از لطــف و فضــل بیکــران خداونــد مّنــان اســت و بــس.
اینــک و همزمــان بــا انتشــار چهارمیــن شــماره ایــن مجلــه، جــا دارد از زحمــات تمامــی 
دســت انــدرکاران، از جملــه جنــاب آقــای دکتــر جعفــری زاده، مدیــر مســئول محتــرم، 
اعضــای محتــرم هیئــت تحریریــه و همــه عزیزانــی کــه بــا ارســال مقالــه، مــا را یــاری 
کردنــد، صمیمانــه سپاســگزاری نمــوده و بــرای همــه ایــن بزرگــواران، از درگاه خــدای 

متعــال توفیــق روزافــزون مســئلت نمایــم.
در پایــان، خاطرنشــان می کنیــم اگرچــه در ایــن مــدت کوتــاه، رونــد دریافــت مقــاالت 
پرمایــه ی پژوهشــگران فرهیختــه، بــا رشــدی چشــمگیر روبــه رو بــوده، دوام حضــور ایــن 
ــدون  ــوزه، ب ــن ح ــر در ای ــی برت ــی-  پژوهش ــه ی علم ــوان فصلنام ــه  عن ــه ب پژوهش نام
ــر  ــی امکان پذی ــی و علم ــده ی میدان ــاالت ارزن ــال مق ــما و ارس ــده ی ش ــارکت فزاین مش

نیســت.

خرد  ره کجا گنجی  آرد  پدید                      ز انم خدا  سازد  آن  را  کلید

مهندس فرهاد اسالمی - سردبیر

سخن سر    دبیر
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چکیده
تأثیــرات حق هــای جهان شــمول بشــری در شــاخه های مختلــف حقــوق بین الملــل بــه انســانی شــدن حقــوق بین الملــل 
ــل بایســتی در  ــو از حقــوق بین المل ــوان شــاخه ای ن ــز به عن ــرژی نی ــل ان ــن اســاس حقــوق بین المل انجامیــده اســت. برای
ــل  ــوق بین المل ــت حق ــزوم تبعی ــرض ل ــا ف ــی و ب ــی- توصیف ــه روش تحلیل ــه ب ــن مقال ــذا ای ــرد؛ ل ــرار گی ــیر ق ــن مس ای
ــه  ــن ســؤال اساســی اســت ک ــه ای ــوق بشــر، درصــدد پاســخ ب ــه حق ــل ازجمل ــوق بین المل ــام حق ــدات ع ــرژی از تعه ان
مقــام و موقعیــت حقــوق بشــر در حقــوق بین الملــل انــرژی چیســت؟ بــه همیــن منظــور نخســت ایــن موضــوع در پیمــان 
ــه  ــرد و ســپس ب ــرار می گی ــروز موردبررســی ق ــه ام ــا ب ــرژی ت ــع در حــوزه ان ــا ســند جام ــوان تنه ــرژی به عن منشــور ان
دلیــل اینکــه ســازمان های بین المللــی انــرژی نقــش عمــده ای در ایجــاد و توســعه قواعــد مربــوط بــه حقــوق بین الملــل 
انــرژی ایفــا می نماینــد، در ســازمان های مرتبــط بــا ایــن حــوزه از قبیــل اوپــک، آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، آژانــس 
بین المللــی انــرژی و اوپــک گازی موردبررســی قــرار می گیــرد؛ و ایــن نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه هرچنــد در اســناد 
باالدســتی رویکــرد مترقیانــه ای نســبت بــه حقــوق بشــر دیــده می شــود؛ امــا حقــوق بشــر تحــت تأثیــر خصایصــی نظیــر 

واکنشــی بــودن، سیاســت زدگــی و چندبعــدی بــودن انــرژی بــه حاشــیه رانــده شده اســت.
واژگان کلیدی: توسعه پایدار، قاعده آمره، حق بر حیات، حق بر صلح، حق بر محیط زیست

مقدمه
ــاخه های  ــه ش ــه هم ــت ک ــی اس ــه مفاهیم ــر  ازجمل ــوق بش حق
حقــوق بین المللــی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. به طوری کــه 
ــت  ــوان یاف ــل را می ت ــوق بین المل ــوزه ای از حق ــر ح ــر کمت دیگ
کــه در محیــط و بســتر حقــوق بشــری رونــد تکاملــی را نپیمــوده 

باشــد.

احیــای حقــوق بشــر بــا پایــان جنــگ اول جهانــی آغــاز گردیــد 
کــه متعاقــب آن میثــاق جامعــه ملــل، دولت هــای عضــو را 
ــار  ــان و همچنیــن رفت ــه کــودکان، زن ــه رعایــت حقــوق عادالن ب
عادالنــه بــا ســاکنان بومــی مســتعمرات دعــوت نمــود و از 
ــرزمین ها و ملت هــا و  ــت س ــده دار قیموم ــه عه ــی ک دولت های
ــدی در  ــات ج ــا اقدام ــت ت ــد، خواس ــتعمره بودن ــورهای مس کش
ــت  ــای تح ــوق ملت ه ــت حق ــرفت و رعای ــاه و پیش ــوص رف خص

ــد ]7[. ــه عمل آورن ــود ب ــت خ قیموم

باوجــود ســابقه طوالنــی حقــوق بشــر، هســته اصلــی آن در نظــام 
ــگ  ــتناک جن ــده و وحش ــع تکان دهن ــان وقای ــی از زم بین الملل
دوم جهانــی بــه وجــود آمــد. به طوری کــه نیــاز جــدی بــه 

تأثیر حقوق بشر در حقوق بین الملل انرژی
دکتر بهرام پشمی 

پژوهشگر حقوق بین الملل عمومی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل

Email: bahram.pashmi@gmail.com

تدویــن قوانیــن حقــوق بشــر از ایــن زمــان اســت کــه احســاس 
ــوق  ــض حق ــا در نق ــه نازی ه ــتی ک ــب و وحش ــا رع ــود. ب می ش
افــراد بــه وجــود آوردنــد موجــب توجــه جــدی کشــورها نســبت 

ــد. ــی و سیاســی گردیدن ــوق مدن ــه موضــوع آزادی و حق ب

ــوص  ــد در خص ــل متح ــازمان مل ــه س ــه اعالمی ــه مقدم مطالع
ــان  ــه انس ــت ک ــخ اس ــت تل ــن حقیق ــانگر ای ــر، نش ــوق بش حق
 همــواره بــه دنبــال یــک دوره طوالنــی زندگــی پــر از وحشــت و 
ظلــم و خونریــزی بــرای نیــل بــه صلــح و امنیــت بــه حمایــت از 
حقــوق بشــر برمی خیــزد و بــه دنبــال آثــار شــوم جنــگ جهانــی 
ــوق  ــیون حق ــکیل کمیس ــن تش ــد ضم ــل متح ــازمان مل دوم س
ــل  ــور مل ــن منش ــا تدوی ــد ]7[. ب ــن راه گام می نه ــر در ای بش
ــوق بشــر در هســته  ــا شــاهد واقع شــدن موضــوع حق متحــد  م
ــح  ــای فات ــه دولت ه ــتیم. به طوری ک ــنامه هس ــن اساس ــی ای اصل
در جنــگ دوم جهانــی بــر آن اتفاق نظــر داشــته اند. در نظــر 
آنــان بی توجهــی نســبت بــه حقــوق بشــر یکــی از عوامــل اصلــی 
آغــاز و ادامــه جنــگ دوم جهانــی بــوده اســت. بــا پایــان جنــگ 
ــر نقــش ســازمان  ــل متحــد ب ــی دوم، منشــور ســازمان مل جهان
عدم مداخلــه  به شــرط  آزادی هــا  و  حقــوق  از  حمایــت  در 
در امــر حاکمیــت دولت هــا تأکیــد می کنــد؛ کــه امضــاء و 
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و  کنوانســیون ها  اعالمیه هــا،  به طوری کــه  دانســت.  بشــر 
پیمان نامه هــای حقــوق بشــری بــر ایــن مبنــا شــکل گرفته  
ــد  ــال بع ــه س ــند. س ــف می رس ــورهای مختل ــب کش ــه تصوی و ب
ــدام  ــن اق ــل متحــد نخســتین و مهم تری ــازمان مل از تشــکیل س
ــر  در 10  ــوق بش ــی حق ــه جهان ــاندن اعالمی ــب رس ــه تصوی ب
ــوق  ــاده، حق ــه در 30 م ــن اعالمی ــد. ای ــامبر 1948 می باش دس
ــتی  ــان می بایس ــردم جه ــه م ــه هم ــی را ک ــای اساس و آزادی ه
بــدون هیچ گونــه تبعیــض از آن برخــوردار باشــند تدویــن کــرده 

اســت.

ــاخه ای  ــوان ش ــرژی به عن ــل ان ــوق بین المل ــان، حق ــن می در ای
ــو در حقــوق بین الملــل نیــز بایســتی از حقــوق بشــر متابعــت  ن
ــی آن مشــخص نیســت.  ــزان و چگونگ ــل می ــا در عم ــد؛ ام نمای
ایــن مقالــه بــا فــرض تبعیــت حقــوق بین الملــل انــرژی از 
تعهــدات عــام حقــوق بین الملــل ازجملــه حقــوق بشــر، بــه روش 
تحلیلــی- توصیفــی درصــدد پاســخ بــه این ســؤال اساســی اســت 
کــه مقــام و موقعیــت حقــوق بشــر در حقــوق بین الملــل انــرژی 
ــناد  ــن موضــوع در اس ــور نخســت ای ــن منظ ــه همی چیســت؟ ب
ــه  ــپس ب ــرد و س ــرار می گی ــی ق ــرژی موردبررس ــه ان ــوط ب مرب
ــده ای  ــش عم ــرژی نق ــی ان ــازمان های بین الملل ــه س ــل اینک دلی
در ایجــاد قواعــد مربــوط بــه حقــوق انــرژی ایفــا می نماینــد، در 
ــس  ــک، آژان ــل اوپ ــوزه از قبی ــن ح ــا ای ــط ب ــازمان های مرتب س
ــک  ــرژی و اوپ ــی ان ــس بین الملل ــی، آژان ــرژی اتم ــی ان بین الملل

ــرد. ــرار می گی ــی ق گازی موردبررس

1. ماهیت حقوق بشر

ــی و جهان شــمولی   غنــای سرشــار حقــوق بشــر، ماهیــت عقالن
قواعــد آن دورنمــای متنوعــی را در برابــر دیــدگان متحیــر 
ایــن  به طوری کــه  اســت  گســترانده  معاصــر  انســان های 
ــوده و  ــی خــاص ب ــات ملت ــه از ابداع ــم و ســترگ ن ــراث عظی می
ــه  ــوق بشــر ازجمل ــی ]2[. حق ــق و اراده جمع ــه محصــول تواف ن
ــه انســان اســت از  ــث ک ــه هرکســی از آن حی ــی اســت ک حقوق
آن برخــوردار می شــود و همــه انســانها صرف نظــر از حقــوق 
ــهروند،  ــوان ش ــه به عن ــت در جامع ــن اس ــه ممک ــی ک و تکالیف
عضــو خانــواده، کارگــر یــا عضــو ســازمان یــا انجمن هــای 
ــند.  ــهیم می باش ــد، در آن س ــته باش ــی داش ــی و عموم خصوص
ــی  ــان تلق ــه انس ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــان ها تنه ــه انس ــر هم اگ
میشــوند از ایــن حقــوق برخــوردار باشــند حقــوق بشــر نســبت 
بــه همــه افــراد برابــر خواهــد بــود و بــه ایــن دلیــل کــه انســان 
ــرد،  ــلب ک ــا س ــرد ی ــن ب ــرد از بی ــکار ک ــوان ان ــودن را نمی ت ب
ــد ]1[؛  ــلب می باش ــل س ــز غیرقاب ــان نی ــوق انس ــه حق درنتیج
ــی اســت  ــوق بشــر آن حقوق ــن به طــور تحت اللفظــی، حق بنابرای
ــوردار  ــت از آن برخ ــان اس ــه انس ــث ک ــن حی ــخص از ای ــه ش ک
ــدازه  ــک ان ــه ی ــا ب ــه م ــه هم ــود، ازآنجایی ک ــد. بااین وج می باش
ــوده و  ــر ب ــاً براب ــز لزوم ــوق نی انســان هســتیم، درنتیجــه آن حق

غیرقابــل ســلب می باشــند ]26[.

ــت  ــا غای ــه زمینه ه ــان در هم ــانیت انس ــمردن انس ــرم ش  محت

ایــن حقــوق بــه شــمار مــی رود. حــق حیــات، ممنوعیــت 
ــان و  ــق آزادی بی ــق کار، ح ــکنجه، ح ــت ش ــض، ممنوعی تبعی
ــرای زیســت اجتماعــی انســان  بســیاری از حقــوق دیگــر کــه ب
ــب  ــت، در قال ــخصیت اوس ــه ش ــکوفایی همه جانب ــد و ش و رش

مثلــث آزادی، برابــری و امنیــت جــای گرفته انــد ]17[.

 از طــرف دیگــر، تعریــف بیولوژیــک انســان اســاس حقــوق بشــر 
ــودی  ــه موج ــر ب ــان بش ــر زیست شناس ــد. ازنظ ــر می باش معاص
ــف  ــن تعری ــد. ای ــان می گوین ــه آن انس ــه ب ــود ک ــالق میش اط
فــارغ از هرگونــه بــار ارزشــی اســت. بــه عبارتــی، انســان حقــوق 
بشــری درواقــع انســان اســتعالئی اســت و انســان حقــوق بشــری 
مفهومــی اســتعالئی اســت کــه نــه داللتــی متافیزیکــی بــر هویت 
ــور  ــت. منظ ــی اوس ــت اله ــای هوی ــه معن ــه ب ــان دارد و ن انس
ــه ای از  ــه مجموع ــوف ب ــر معط ــان غی ــتعالیی انس ــان اس از انس
ــخ،  ــن، تاری ــژاد، دی ــه، ن ــه قبیل ــه ب ــانی ک ــات اســت. انس عرضی
ــت.  ــته نیس ــره وابس ــگ و غی ــیت، رن ــی، جنس ــت اجتماع هوی
ــرش  ــا پذی ــه ب ــن اســت ک ــه انســان اســتعالیی ای ــاور ب ثمــره ب
آن میتــوان بــه جهان شــمولی حقــوق بشــر اعتقــاد داشــت  و در 
مقابــل، بــا رد آن نمیتــوان از حقــوق بشــر جهان شــمول ســخن 

ــان آورد ]9[. ــه می ب

 مفهــوم اســتعالئی انســان ناظــر بــه هویت هــای، فــرا فرهنگــی، 
فــرا نــژادی، فــرا جنســیتی، فراقومــی و ... می باشــد.

ــوم اســتعالئی  ــم مفه ــوق بشــر ه ــی حق ــه جهان ــاده 2 اعالمی م
انســان را بــه نمایــش گذاشــته و مقــرر مــی دارد کــه هــر شــخص 
ــان و ... از حق هــای  ــه جنــس و زب انســانی بایــد بــدون توجــه ب

ــردد ]9[. ــد گ ــه بهره من ــدرج در اعالمی من

1. 1. مفهوم نسل بندی حقوق بشر

ــی در  ــول تاریخ ــده تح ــل« القاءکنن ــالح »نس ــری اصط به کارگی
بــه رســمیت شــناختن و تهیــه و تدویــن برخــی اصــول و مبانــی 

حقــوق بشــر در جهتــی معّیــن و خــاص اســت.

کارل واســاک محقــق مشــهور حقــوق بشــر کــه ســال ها ریاســت 
انســتیتوی بین المللــی حقــوق بشــر در استراســبورگ را نیــز در 
ــه  ــه در مجل ــه خــود دارد، در طــرح پیشــنهادی خــود ک کارنام
ــار  ــت ، نخســتین ب ــر ســال 1977 انتشــار یاف یونســکو در نوامب
ــتفاده  ــر اس ــوق بش ــل های  حق ــوان نس ــت عن ــی را تح فرمول
ــی حقــوق بشــر در  ــر اســاس گوناگون ــن نســل ها را ب نمــود و ای

ســه مقطــع تاریخــی قــرار داد.

ــوق  ــل های حق ــر نس ــه تعبی ــت ک ــی از آن اس ــی ها حاک بررس
ــوق  ــه حق ــه مقول ــت ک ــم اس ــوع مه ــن موض ــر ای ــر بیانگ بش
ــه  ــه ک ــر قرارگرفت ــول و تغیی ــتمر تح ــد مس ــک رون ــر در ی بش
دلیــل آن تحــوالت جهــان و مشــارکت مســتقیم و غیرمســتقیم 
بازیگــران غیردولتــی و اعضــاء و تابعــان جدیــد حقــوق بین الملــل 
ــوق  ــاک، حق ــه نســل های کارل واس ــاس نظری ــر اس ــد. ب می باش
ــی و  ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــل اول و حق ــی نس ــی و سیاس مدن
ــد و  ــدی را تشــکیل می دهن ــن نســل بن ــی نســل دوم ای فرهنگ
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نســل ســوم، آن دســته از حقوقــی هســتند کــه از آن بــه حقــوق 
ــود. ــر می ش ــتگی تعبی همبس

ــوص  ــویی در خص ــوازن و همس ــراری ت ــوع برق ــاز موض  از دیرب
رابطــه بیــن محــق و مکلــف، مشــکل اساســی در امــر اجــرای هــر 
یــک از مؤلفه هــای حقــوق بشــری بــوده اســت. ازایــن رو موضــوع 
توســعه و ترویــج حمایــت از حقــوق بشــر از همــان شــروع 
ــداف در  ــی از اه ــوان یک ــد به عن ــل متح ــازمان مل ــیس س تأس
ــز  ــرار گرفــت و دولت هــا نی ــل موردتوجــه ق منشــور ســازمان مل
ــهروندان  ــا ش ــراه ب ــوص هم ــن خص ــکاری در ای ــه هم ــد ب متعه

ــد . ــود گردیدن خ

الف( نسل اول

 حقــوق نســل اول بــه آزادی تعبیــر می شــود به طوری کــه 
مصادیــق آن می تــوان در اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر 1948 و 
همچنیــن در میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی 1966 
ــوق  ــی از حق ــای جهان ــتای حمایت ه ــود. در راس ــه نم مالحظ
ایــن نســل در ســال 1966 میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی بــه 
ــاق  ــل متحــد رســید. میث ــب مجمــع عمومــی ســازمان مل تصوی
حقــوق مدنــی سیاســی مشــتمل بــر یــک مقدمــه و 53 مــاده کــه 
ناظــر بــر برخــی از انــواع حقــوق مدنــی و سیاســی اســت. ازجمله، 
حــق حیــات، آزادی دیــن و مذهــب، ممنوعیــت شــکنجه، آزادی 

عقیــده، آزادی بیــان و آزادی مطبوعــات.

ــر  ــرد در براب ــت از ف ــر حمای ــوق بش ــل از حق ــن نس ــدف ای  ه
ــن اساســی بســیاری  ــون در قوانی ــه اکن ــت اســت ک ــدرت دول ق
از کشــورها موردتوجــه واقع شــده و گنجانده شــده اند. »ایــن 
دســته از حقــوق به درســتی به عنــوان محــور اســتراتژی دفاعــی 
ــا، در  ــوی حکومت ه ــدرت از س ــرانه از ق ــتفاده خودس ــه اس علی

ــوند« ]1[. ــه می ش ــر گرفت نظ

ب( نسل دوم

نســل دوم حقــوق بشــر را می تــوان در میثــاق بین المللــی 
ــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ســال 1966 مشــاهده  حق
ــوق  ــل از حق ــن نس ــایی ای ــات شناس ــه موجب ــی ک ــود. وقایع نم
ــود از ظهــور مکتــب کمونیســم، نفــوذ جهــان  ــارت ب شــدند، عب
ســوم در روابــط بین الملــل و وقــوع انقالب هایــی در جهــان 

ــک. ــالب مکزی ــیه 1917 و انق ــالب روس ــه انق ازجمل

ــن  ــت از ای ــز در حمای ــل متحــد نی مجمــع عمومــی ســازمان مل
حقــوق در ســال 1966 میثــاق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی را 
بــه تصویــب رســانید. ایــن میثــاق کــه مشــتمل بــر یــک مقدمــه 
ــن  ــق تأمی ــق کار، ح ــل، ح ــی از قبی ــت حقوق ــاده اس و 31 م
اجتماعــی، حــق آمــوزش، حــق برخــورداری از بهداشــت شــامل 
می گــردد ]25[. حــق برخــورداری از بهداشــت و آموزش وپــرورش 
و کار و غیــره ازجملــه حقوقــی هســتند کــه دولت هــا بایســتی در 
ــت  ــد و دخال ــرمایه گذاری نماین ــم س ــور حت ــا به ط ــن زمینه ه ای
ــادی  ــی و اقتص ــاه اجتماع ــن رف ــدف تأمی ــا، باه ــال دولت ه فع

همــه افــراد جامعــه، ضرورتــی گریزناپذیــر خواهــد بــود ]10[.

ج( نسل سوم

رونــد رو بــه توســعه انســانی شــدن حقــوق بین الملــل و همچنیــن 
ــوم از  ــور نســل س ــوق بشــر، ظه ــوم حق ــدن مفه ــی ش بین الملل
حقــوق بشــر را موجــب گردیــد ]21[ به طوری کــه ضــرورت 
روی آوردن بــه نســل ســوم حقــوق بشــر نشــانه ای درخــور 
ــل در  ــوق بین المل ــری در حق ــوق بش ــم حق ــی مفاهی ــر پویای ب
معــرض متغیــری چــون زمــان می باشــد؛ بنابرایــن در ایــن دوره 
ــس از  ــی پ ــت بین الملل ــح و امنی ــظ صل ــیدگی و حف ــزوم رس ل
جنگ هــای جهانــی اول و دوم، عــدم برابــری در زمینه هــای 
و  و درحال توســعه  توســعه یافته  بیــن کشــورهای  اقتصــادی 
گردیده اســت.  مطــرح  محیط زیســت  از  حفاظــت  همچنیــن 
ــا  ــش رو نه تنه ــد پی ــای جدی ــن معضــالت و چالش ه ــور از ای عب
ایــن بــار بــا تــالش دولت هــا بلکــه باهمــکاری و مشــارکت افــراد، 
ــن  ــمی و همچنی ــمی و غیررس ــی رس ــر حکومت ــای غی گروه ه
ــن  ــه همی ــود. ب ــد ب ــدور خواه ــی مق ــه بین الملل مشــارکت جامع
دلیــل ایــن موضــوع موجــب طــرح و شناســایی حقــوق و نســل 
ــده  ــرادری  ش ــتگی و ب ــوق همبس ــوان حق ــت عن ــدی تح جدی

اســت .

زمانــی کــه مفهــوم نســل ســوم حقــوق بشــر یــا حقــوق 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــای علم ــث و تحلیل ه ــتگی وارد مباح همبس
حقــوق بشــر گردیــد، موضوعــات و مباحــث در ارتبــاط بــا تحــول 
و توســعه مفهــوم حقــوق بشــر وارد حــوزه جدیــدی شــد؛ بنابراین 
امــروزه منافــع کل بشــری بــه کانــون تفکــر سیاســی و حقوقــی 
ــوادث  ــته ای، ح ــگ هس ــر جن ــت. خط ــل گردیده اس ــن تبدی نوی
زیســت محیطی، فقــر و گرســنگی و بحــران توســعه نیافتگی 
ــی  ــه بین الملل ــی بشــری می باشــد. کل جامع ــع کل ــه مناف ازجمل
بایســتی در حــل آن هــا مشــارکت و ســهیم باشــند چراکــه 

ــد . ــر نمی آی ــور ب ــد کش ــده چن ــا از عه ــل آن ه حل وفص

 طــرح پیش نویــس میثــاق بین المللــی حقــوق همبســتگی 
1982 کــه در ســازمان ملــل متحــد مطــرح و هنــوز بــه تصویــب 
کشــورها نرســیده، حقــوق همبســتگی را بــه چهــار دســته 
تقســیم نمــوده اســت: حــق بــر صلــح، حــق بــر توســعه، حــق بــر 

ــریت ــترک بش ــراث مش ــر می ــق ب ــت، ح محیط زیس

 بدیهــی اســت کــه فهرســت ارائه شــده مصادیــق و اشــکال 
گوناگــون حقــوق بشــر را به طــور جامــع معرفــی نمی کنــد 
بلکــه نمونه هایــی ارائــه می کنــد کــه بیشــتر بــه تصویــر 
و  اجتماعــی بشــر  کشــیدن جهت گیــری و غایــت زندگــی 
ــه در آن  ــده آل را ک ــی ای ــک زندگ ــای ی ــن پیش نیازه همچنی
ــه  ــبختی ب ــی و خوش ــس کامیاب ــال ح ــان ها در کم ــی انس تمام
ــن اســاس برخــی  ــر ای ــد ]20[. ب ــه می نمای ــد را ارائ ــر می برن س
ــر  ــوق بش ــوم حق ــل س ــوالت نس ــا مق ــه آی ــان در این ک حقوقدان
ــد،  ــر ندارن ــه اتفاق نظ ــا ن ــتند ی ــوق هس ــوارد ف ــر در م منحص
ــون  ــز همچ ــری را نی ــن دیگ ــندگان عناوی ــی از نویس ــذا برخ ل
ــاعدت های  ــات و مس ــر ارتباط ــق ب ــتعمارزدایی، ح ــر اس ــق ب ح
بشردوســتانه، حــق بــر زبــان و فرهنــگ بومــی، حــق بــر 
ــن داری و یکتاپرســتی و ... را جــزء نســل ســوم حقــوق بشــر  دی
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ــع  ــا مرج ــوان تنه ــرژی  به عن ــور ان ــان منش 1. 2. پیم
ــرژی ــوزه ان ــع در ح جام

منشــور انــرژی اروپایــی  را بایســتی ســنگ بنــای پیمــان جهانــی 
انــرژی موســوم بــه پیمــان منشــور انــرژی دانســت. بــا ایــن تفاوت 
ــه  ــرژی اعالمی ــی ان ــرژی برخــالف منشــور اروپای ــه منشــور ان ک
ــرای  ــی الزم االج ــه بین الدول ــند چندجانب ــوان س ــوده و به عن نب
جهانــی و درعین حــال مهم تریــن معاهــده بین المللــی ناظــر 
بــر یکســان ســازی قواعــد و مقــررات مربــوط بــه حــوزه انــرژی 
اســت ]5[. معاهــده منشــور انــرژی، مشــتمل بــر یــک مقدمــه، 8 
فصــل و پنجــاه مــاده بــوده کــه دارای چهــارده ضمیمــه الینفــک 
ــاده 2  ــاس م ــر اس ــده ب ــن معاه ــدف ای ــد. ه ــده می باش از معاه
آن، ایجــاد یــک چهارچــوب حقوقــی بــه منظــور ترویــج همــکاری 
بلندمــدت در زمینــه انــرژی بــر اســاس منافــع مکمــل و متقابــل 
ــد .  ــد می باش ــل متح ــور مل ــول منش ــداف و اص ــا اه ــق ب مطاب
معاهــده منشــور انــرژی تنهــا معاهــده مطــرح بین المللــی اســت 
کــه کلیــه موضوعــات در زمینــه انــرژی را موردتوجــه قــرار داده 

اســت.

ــرژی در  ــره وری ان ــت و به ــر محیط زیس ــم ب ــد حاک ــف( قواع ال
ــرژی منشــور ان

ــه آن الزمــه  ــوط ب ــرژی و پروتــکل مرب اصــوالً پیمــان منشــور ان
حفاظــت از محیط زیســت را ارتقــاء میــزان کارایــی و بهــره وری 
در اســتفاده انــواع مختلــف انرژی هــا دانســته اســت. حفــظ 
ــی  ــوع پروتکل ــود موض ــت آن خ ــل اهمی ــه دلی ــت ب محیط زیس
ــت.  ــه اس ــده قرارگرفت ــم معاه ــزء ضمای ــه ج ــکیل داده ک را تش
بااینکــه معاهــده منشــور انــرژی در مقدمــه بــه موضوعــات 
ــت از  ــا حفاظ ــت، ام ــوده اس ــژه ای نم ــه وی ــت محیطی توج زیس
ــرژی از موضوعــات  محیط زیســت و توســعه کارایــی در بخــش ان
جنبــی منشــور انــرژی می باشــد. مقــررات زیســت محیطی و 
همچنیــن بهــره وری انــرژی، برخــالف ســایر ارکان معاهــده بــه 
ــادل  ــوب تب ــتر در چارچ ــوده و بیش ــزام آور نب ــد ال ــر می آی نظ
ــرای  ــه ای ب ــت توصی ــاء و حال ــن اعض ــات بی ــات و تجربی اطالع
تغییــر و تنظیــم خــط مشــی ها و قوانیــن ملــی کشــورها توســط 

ــد. اجــالس منشــور باش

بــا کنــکاش در متــن منشــور می تــوان اذعــان داشــت کــه 
ــی  ــت محیطی، کارای ــات زیس ــوص موضوع ــاده در خص ــا م تنه
ــن  ــد. ای ــاده 19 می باش ــدار، م ــعه پای ــن توس ــرژی و همچنی ان
ــوزه  ــت محیطی و در ح ــائل زیس ــه مس ــل ب ــور مفص ــاده به ط م
انــرژی پرداخته اســت. ایــن مــاده درواقــع اوج تجلــی اصــل 
توســعه پایــدار در حــوزه انــرژی بــوده و حکایــت از آن دارد کــه 
ــش  ــوان نق ــز می ت ــرژی نی ــوزه ان ــدار در ح ــعه پای ــوق توس حق

ــد ]4[. ــاء نمای ایف

ــن  ــن و مطلوب تری ــاوی کاملتری ــاده 19 ح ــه م ــم این ک علی رغ
عبــارت پــردازی در یــک ســند حقوقــی بین المللــی در خصــوص 
نیــل بــه توســعه پایــدار و مالحظــات رعایــت زیســت محیطی در 

ــت،  ــود اس ــل موج ــوق بین المل ــرژی در حق ــعه ان ــد توس فراین
ــرای  ــه اج ــده ک ــردازی گردی ــارت پ ــوی عب ــه نح ــاده ب ــن م ای
ــادر می ســازد  ــه ذهــن متب ــزام آور ب ــر ال اصــول مطروحــه را غی
]4[. ازآنجایی کــه هیــچ ضمانــت اجرایــی بــرای نقــض تعهــدات 
ــررات  ــن مق ــت، ای ــده اس ــی نگردی ــو پیش بین ــای عض دولت ه
ــض  ــه نق ــه منشــور محســوب شــده ک ــوام نیافت ــد ق جــزء قواع
ــرای کشــور  ــی ب ــه سیاســی و نزاکت ــا جنب ــا تنه ــک از آن ه هری
ناقــض در پــی خواهــد داشــت. البتــه احتمــال اینکــه بــه لحــاظ 
ــه  ــی، ب ــطح بین الملل ــات در س ــن موضوع ــزون ای ــت روزاف اهمی
ــل  ــان تبدی ــالس پیم ــی اج ــزام آور ط ــه و ال ــوق قوام یافت حق

ــود ]5[. ــد ب ــردد، دور از انتظــار نخواه گ

ب( قواعــد حاکــم بــر محیط زیســت و بهــره وری انــرژی در 
ــکل پروت

ــاد  ــرژی و ابع ــی ان ــوص کارای ــرژی در خص ــور ان ــکل منش پروت
زیســت محیطی مربوطــه کــه همزمــان بــا معاهــده منشــور 
ــه  ــل 1998 ب ــاء و در 16 آوری ــامبر 1994 امض ــرژی در دس ان
ــداف  ــه بیشــتر اه ــت هرچ ــدف تثبی ــید، باه ــراء رس ــه اج مرحل
ــکل در  ــع پروت ــد. درواق ــن گردی ــرژی تدوی ــور ان ــان منش پیم
تــالش اســت تــا مفــاد مــاده 19 منشــور انــرژی را کــه مشــتمل 
بــر اصــول کلــی زیســت محیطی می باشــد، تکمیــل نمــوده و بــا 
ــه اجــراء درآورد. دولت هــای شــرکت  جزییــات بیشــتری آن را ب
ــه اتخــاذ خــط مشــی  ــر اســاس ایــن پروتــکل ملــزم ب کننــده ب
ــرژی و همچنیــن کاهــش  واضــح در خصــوص ارتقــاء کارایــی ان

ــد. ــرژی می نمای ــه ان ــت محیطی چرخ ــرب زیس ــرات مخ تأثی

1. 3. جایگاه حق بر محیط زیست در حقوق بشر

حــق بــر محیط زیســت ســالم، از حقــوق بنیادیــن بشــر و 
مســئله ای حیاتــی در دنیــای امــروز اســت کــه حساســیت 
فعالیت هــای  از رشــد بی رویــه صنایــع و  بــه آن،  و توجــه 
توســعه ای کنتــرل نشــده در جهــان نشــات گرفتــه اســت ]16[. 
منعکس کننــده  کــه  درعین حالــی  محیط زیســت  بــر  حــق 
ــق  ــات، ح ــه حی ــق ب ــر ح ــه ای نظی ــی و پای ــای متعال ارزش ه
ــا  ــد، ب ــتاندارد می باش ــا اس ــی ب ــه زندگ ــق ب ــالمتی، ح ــه  س ب
ــده  ــی و نســل های آین ــات نســل کنون ــداوم حی ــای ت پیش نیازه
ــاط تنگاتنــگ و ارگانیــک دارد ]22[.  ــدار ارتب ــر توســعه پای نظی
ــر  ــوق بش ــت از حق ــازوکارهای حمای ــت س ــا تقوی ــه ب به طوری ک
ــت  ــه حفاظ ــه ب ــت محیطی توج ــای زیس ــترش آلودگی ه و گس
داشــتن  ازآنجایی کــه  محیط زیســت جدی تــر شده اســت.  از 
محیط زیســت ســالم پیش شــرط برخــورداری از بســیاری از 
ــر محیط زیســت  ــذا حــق ب مصادیــق حقــوق بشــری می باشــد، ل
ســالم به عنــوان یکــی از حق هــای بشــری مطــرح گردیــده 

اســت.

ــتکهلم  ــه اس ــان )اعالمی ــت انس ــه محیط زیس ــل اول اعالمی اص
ــن حــق یعنــی بهره منــدی همــگان از محیط زیســت  1972(  ای
ــی دارد و  ــالم م ــرافتمندانه را اع ــدار ش ــی پای ــا زندگ ــب ب مناس
ایــن حــق را مکمــل دو نســل دیگــر حقــوق بشــر یعنــی آزادی 
ــه  ــای اعالمی ــر مبن ــر ب ــن بش ــد. لیک ــداد می کن ــری قلم و براب
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حــق توســعه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 1986  از حــق بــر 
توســعه نیــز برخــوردار گردیــده اســت کــه بــر اســاس آن توســعه 
یــک فرآینــد همه جانبــه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و 
سیاســی اســت کــه هــدف آن بهبــودی مســتمر رفــاه کل جامعــه 
ــه  ــدار« برگرفت ــعه پای ــازی »توس ــرای محدودس ــن ب ــت لیک اس
ــاد و  ــت ایج ــوق محیط زیس ــر و حق ــوق بش ــه های حق از اندیش

ــه اســت ]16[. ــی قرارگرفت ــت جهان ــورد شناســایی و حمای م

حــق بــر محیط زیســت ســالم دو جنبــه فــردی و جمعــی 
ــیب زدن و  ــق آس ــهروندی ح ــچ ش ــردی، هی ــه ف دارد. در جنب
ــن  ــدارد. در همی ــوی ن ــچ نح ــه هی ــت را ب ــب محیط زیس تخری
ــورت  ــوی در ص ــه دع ــق اقام ــده، ح ــخاص زیان دی ــتا، اش راس
ورود خســارت زیســت محیطی را دارنــد. بعــد جمعــی ایــن 
آن  در  کــه  می باشــد  دولت هــا  وظایــف  بــه  مربــوط  حــق 
ــر در حــل مشــکالت  ــا یکدیگ ــکاری ب ــه هم ــا موظــف ب دولت ه
ــددی  ــناد متع ــون اس ــتند ]6[. تاکن ــان هس ــت محیطی جه زیس
ــب رســیده- ــه تصوی ــر محیط زیســت ســالم ب ــه حــق ب در زمین

اســت کــه اعالمیــه اســتکهلم، منشــور جهانــی طبیعــت، اعالمیــه 
ــد. ــمار می آین ــه ش ــناد ب ــن اس ــن ای ــو از مهم تری ری

جنبــه حقــوق بشــری بــرای حفاظــت محیط زیســتی و تحصیــل 
توســعه پایــدار امــری حیاتــی خواهــد بــود. گــزارش ســال 2000 
توســعه انســانی تصویــر متفاوتــی از ارتبــاط حقــوق بشــر و حقوق 
ایــن گــزارش  ارائــه می نمایــد. در  محیط زیســت و توســعه 
ــی  ــه ای درون ــت، رابط ــر و محیط زیس ــوق بش ــن حق ــه بی رابط
ــاید در  ــه ش ــت]22[. اگرچ ــده اس ــف گردی ــک توصی و دینامی
ــی،  ــناد بین الملل ــری در اس ــوق بش ــث حق ــرح مباح ــدای ط ابت
ــت  ــته اس ــارزی نداش ــود ب ــت نم ــت و طبیع ــه محیط زیس مؤلف
ــدا  ــان ابت ــی از هم ــع طبیع ــه محیط زیســت و مناب ــه ب ــا توج ام
ــدون در نظــر  ــوده و ب هــم پیش شــرط تمتــع از دیگــر حقــوق ب
ــر  ــه دیگ ــی ب ــی دسترس ــانی و طبیع ــت انس ــن محیط زیس گرفت
ــه  ــن آن ک ــد. ضم ــد ش ــه خواه ــکل مواج ــا مش ــر ب ــوق بش حق
ــق  ــد ح ــر )همانن ــوق بش ــق حق ــی از مصادی ــی برخ ــا بررس ب
حیــات و نیازهــای اولیــه بــرای حیــات، حــق بــر ســالمت( پــی 
ــا  ــق آن ه ــل و دقی ــق کام ــه تحق ــرد ک ــم ب ــر خواهی ــن ام ــه ای ب
ــوان  ــالم به عن ــت س ــه محیط زیس ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــود مس خ
مؤلفــه ای اساســی موردتوجــه واقــع گــردد. لــذا اعالمیــه اجــالس 
ملــل متحــد در مــورد محیط زیســت انســانی بــا عنــوان اعالمیــه 
ــد حقــوق  ــاره پیون ــاره محیط زیســت، درب اســتکهلم )1972( درب
بشــر و حقــوق محیط زیســت بیــان داشــته کــه »انســان از 
حقوقــی بنیادیــن بــرای داشــتن آزادی، برابــری و شــرایط 
ــا  ــی ب ــازه زندگ ــه او اج ــه ب ــی ک ــی در محیط ــب زندگ مناس
ــماً  ــت. او رس ــوردار اس ــد، برخ ــعادتمندانه را بده ــت و س حیثی
ــل های  ــرای نس ــت ب ــود محیط زیس ــت و بهب ــئولیت حفاظ مس

ــده دارد«. ــه عه ــده را ب ــر و آین حاض

ــت  ــالم داش ــال 1990 اع ــل در س ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
کــه »تمامــی افــراد مســتحق زندگــی در یــک محیــط مناســب 
ــه  ــاً اعالمی ــند« و نهایت ــاه، می باش ــالمت و رف ــتن س ــرای داش ب
ریــو 1992 در اصــل یکــم خــود اشــاره داشــته کــه »انســان در 

ــی  ــق دارد از زندگ ــت و ح ــدار اس ــعه پای ــات توس ــز توجه مرک
ســالم و مولــد، هماهنــگ بــا طبیعــت، بهره منــد باشــد«. مطابــق 
ــور  ــه منظ ــی را ب ــا تکلیف ــه ب ــق آمیخت ــر ح ــناد، بش ــن اس ای
اســتفاده از محیط زیســت دارد و حمایــت قانونــی از حقــوق 
بشــر بــه گونــه ای فزاینــده، ابــزاری در جهــت نیــل بــه حفاظــت 

محیط زیســت اســت ]14[.

آن چــه کــه حــق بــر محیط زیســت در پــی آن اســت، ایــن اســت 
ــرایط  ــا از ش ــت آن ه ــه محیط زیس ــد ک ــق دارن ــان ها ح ــه انس ک
مناســب بــرای زندگــی ســعادتمندانه تــوأم بــا امنیــت و ســالمت 
برخــوردار باشــد ]8[. ایــن حقــوق به طــور عمــده پیرامون داشــتن 
حــق بــر هــوای پاکیــزه و ســالم، آب آشــامیدنی ســالم، خــاک و 
منابــع زمینــی پاکیــزه، محیطــی آرام و حــق بــر مناظــر طبیعــی 
زیبــا و ســالم می باشــد. وجــه مشــترک تمامــی ایــن حقــوق آن 
اســت کــه همگــی آن هــا در معــرض انــواع آلودگــی هســتند کــه 
ــرات  ــر اث ــد عــالوه ب ــا می توان ــت از آن ه عــدم محافظــت و صیان
ــات  ــان و حی ــم و ج ــالمتی جس ــر روی س ــوب ب ــوء و نامطل س
انســانی، حیــات و ســالمتی دیگــر موجــودات را نیــز تحــت تأثیــر 
قــرار دهــد. اغلــب ایــن آلودگی هــا بــر اثــر دخالت هــای انســانی 

ــد ]15[. ــه وجــود می آی در طبیعــت ب

2. حقــوق بشــر در گســتره ســازمان های بین الملــل 
ی ژ نر ا

انــرژی  حــوزه  بین المللــی  ســازمان های  تأســیس  فلســفه 
بــودن  متنــوع  و  بــودن  واکنشــی  بایســتی در خصیصــه  را 
منابــع بخــش انــرژی جســتجو کــرد. به طوری کــه هریــک 
ــخ و  ــا پاس ــت و ی ــتار در رقاب ــن نوش ــث ای ــازمان های موردبح س
یــا نگرانــی از کاربــرد غیــر صلح آمیــز انــرژی تأســیس یافته انــد. 
ــارض  ــا متع ــان ی ــای هم پوش ــارغ از کارکرده ــازمان ها ف ــن س ای
کــه چالــش اساســی بــرای انســجام و کارایــی حقــوق بین المللــی 
ــت  ــه و تثبی ــت در نهادین ــش مثب ــد، نق ــاد نموده ان ــرژی ایج ان

ــد ]19[. ــرژی دارن ــل ان ــوق بین المل ــردن حق ک

ــارض  ــا متع ــان ی ــای هم پوش ــارغ از کارکرده ــازمان ها ف ــن س ای
کــه چالــش اساســی بــرای انســجام و کارایــی حقــوق بین المللــی 
ــت  ــه و تثبی ــت در نهادین ــش مثب ــد، نق ــاد نموده ان ــرژی ایج ان
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــرژی دارن ــل ان ــوق بین المل ــردن حق ک
ــعه  ــرای توس ــال و اج ــرژی در اعم ــی ان ــازمان های بین الملل س
حقــوق بین الملــل انــرژی نقــش مهمــی ایفــاء می نماینــد، 
ــک،  ــون اوپ ــرژی همچ ــوزه ان ــال در ح ــازمانهای فع ــرد س رویک
ســازمان بین المللــی انــرژی اتمــی و ســازمان بین المللــی انــرژی 

ــرد. ــرار مــی گی مــورد مطالعــه ق

2. 1. اوپک

بــا توجــه بــه اینکــه بهبــود حقــوق بشــر محیطــی مناســبی بــرای 
ــوق  ــج حق ــت و تروی ــد و حمای ــم می کن ــعه اقتصــادی فراه توس
مدنــی و سیاســی خــود گامــی مهــم در افزایــش توســعه و کاهش 
ــوان  ــات قابل توجهــی به عن ــک بایســتی اقدام ــر می باشــد، اوپ فق
ــی و  ــوق مدن ــه حق ــد. چراک ــک ســازمان اقتصــادی انجــام ده ی
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e سیاســی اســاس توســعه اســت؛ اگــر کشــورها ســاختار سیاســی و 

حاکمیــت مطلــوب نداشــته باشــند، اگــر آن هــا سیســتم حقوقــی 
کارآمــد نداشــته باشــند، توســعه آن هــا پایــدار نخواهــد بــود.

بــه بررســی اعالمیه هــای رســمی و عملکــرد و  بــا توجــه 
دســتاوردهای ایــن ســازمان، می تــوان اظهــار داشــت کــه 
 52 مــاده  مشــمول  بین المللــی  ســازمان  به عنــوان  اوپــک 
ــه لحــاظ  ــه لحــاظ نظــری و چــه ب منشــور ملــل متحــد، چــه ب
عملــی هیــچ توجهــی بــه ســطح اول تعهــدات )رعایــت( ننمــوده 
ــوب  ــدان خ ــت نه چن ــی از وضعی ــد ناش ــن می توان ــه ای ــت ک اس
ــا در  ــد؛ ام ــوده باش ــو ب ــورهای عض ــود کش ــر در خ ــوق بش حق
خصــوص ســطوح بعــدی تعهــدات )حمایــت و اجــراء( اوپــک بــا 
ــی  ــدوق توســعه بین الملل ــر تشــکیل صن ــی ب ــری مبن تصمیم گی
)OFID(، ایــن ســطوح از تعهــدات را موردتوجــه قــرار داده اســت. 
ــه  ــی ک ــود را به جای ــع خ ــدوق مناب ــاز، صن ــان آغ ــه از هم چراک
ــد  ــذارد، مانن ــرا می گ ــی فق ــر زندگ ــر را ب ــترین تأثی ــا بیش آن ه
ــن آب و  ــی، تأمی ــوزش ابتدای ــه، آم ــتی اولی ــای بهداش مراقبت ه
بهداشــت، حمل ونقــل و کشــاورزی و توســعه روســتایی متمرکــز 
ــزء  ــوق ج ــن حق ــم ای ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط ــوده اس نم
ــطح  ــد س ــای ای ــدی آق ــت( و در طبقه بن ــی )مثب ــوق ایجاب حق
ــطح دوم  ــک س ــاً اوپ ــد. نتیجت ــت( را تشــکیل می ده دوم )حمای
و ســوم از تعهــدات را هــم در تئــوری و هــم در عمــل موردتوجــه 
ویــژه قــرار داده اســت. به طوری کــه در اجالس هــای متعــدد 
ــدات  ــطح از تعه ــن س ــر ای ــژه ای ب ــد وی ــران تأکی ــران و رهب س
داشته اســت. ایــن ســازمان در عمــل نیــز بــا روش هــای مالــی خود 
ــای  ــا و برنامه ه ــرای پروژه ه ــی ب ــای بخــش عموم ــه وام ه ازجمل
ــا و تســویه بدهــی تحــت  ــت از پرداخــت بدهی ه توســعه؛ حمای
عنــوان کشــورهای فقیــر به شــدت بدهــکار؛ کمک هــای غذایــی، 
کمک هــای بشردوســتانه و کمــک بــه منابــع دیگــر ســازمان های 
توســعه، اهتمــام ویــژه ای در ایــن خصــوص داشــته اســت. بایــد 
توجــه داشــت کــه حمایــت کلــی از حقــوق بشــر، اعــم از حقــوق 
ــی،  ــی و سیاس ــوق مدن ــی و حق ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص

ــد. ــعه می باش ــل توس ــق کام ــه تحق الزم

باوجوداینکــه، اوپــک همــواره توســعه پایــدار را تشــویق می نمایــد 
نبایســتی از ایــن نکتــه غافــل شــود کــه تحقــق توســعه پایــدار، 
مســتلزم انطبــاق و تلفیــق رشــد اقتصــادی بــا عدالــت اجتماعــی 
بهبــود  بــه  به نحوی کــه  می باشــد  بشــر  حقــوق  ازجملــه 
ــر  ــل های حاض ــرای نس ــی ب ــی جمع ــت زندگ ــترک در کیفی مش
و بعــد منجــر شــود. چراکــه تحقــق توســعه پایــدار بــدون 
یکپارچگــی احتــرام بــه حقــوق بشــر و صرفــاً نــگاه گزینشــی بــه 

نســل های حقــوق بشــری امکان پذیــر نیســت ]24[.

2. 2. آژانس بین المللی انرژی اتمی

فلســفه تشــکیل آژانــس ماننــد همزادهــای ســازمانی خــود 
ــرژی  ــه ان ــودن مقول ــی ب ــه واکنش ــرژی از خصیص ــوزه ان در ح
ــز  ــی مرک ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــت. آژان ــتثنی نبوده اس مس
همکاری هــای اتمــی در جهــان به منظــور اســتفاده ایمــن، امــن 
و صلح آمیــز از فناوری هــای هســته ای کار می کنــد. اگرچــه 

ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــنامه آژان ــدرج در اساس ــح من صل
صلــح منفــی بــوده؛ امــا امــروزه جامعــه بین المللــی صلــح 
مثبــت را بیشــتر در جهــت حفــظ ارزش و کرامــت ذاتــی بشــری 
ــری  ــوق بش ــق حق ــا و مصادی ــق مؤلفه ه ــه تحق ــد؛ چراک می دان

ــت. ــر نیس ــز، امکان پذی ــر صلح آمی ــن و غی ــط ناام در محی

بااینکــه آژانــس بــه لحــاظ هنجــاری رویکــرد توســعه یافته ای در 
قبــال حقــوق بشــر دارد؛ امــا در عمــل بــه دلیــل نفــوذ قدرت های 
بــزرگ، شــاهد برخــوردی تبعیض آمیــز بــا قضایــای مختلــف، در 
ــر اســتفاده  ــد بیانگ ــن می توان ــه ای ــددی هســتیم؛ ک ــوارد متع م
ابــزاری از ایــن نهــاد بین المللــی باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــز  ــی خــود تبعیض آمی ــه نظارت ــب وظیف ــس در قال ــات آژان اقدام
بــوده و اصــل برابــری در برخــورداری همــه کشــورها از حــق بــر 
ــن در  ــته ای و همچنی ــاوری هس ــوم و فن ــه عل ــعه در زمین توس
ــض  ــای آن نق ــدور قطعنامه ه ــی و ص ــای پادمان ــالم گزارش ه اع
ــدم  ــن رویکــرد را بایســتی ناشــی از ع ــه ریشــه ای ــردد؛ ک می گ
رعایــت اصــل مســاوات و عــدم هماهنگــی آن در تئــوری و عمــل 

ــل دانســت. ــوق بین المل در حق

گزارش هــای ســالیانه آژانــس حاکــی از اهتمــام ویــژه ایــن 
ــاورزی  ــذا و کش ــر، آب، غ ــالمت بش ــای س ــر حوزه ه ــازمان ب س
ــه  ــو را ب ــورهای عض ــس کش ــت. آژان ــوده اس ــت ب و محیط زیس
اســتفاده از علــم و فنــاوری هســته ای بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
توســعه خــود و حل وفصــل بســیاری از چالش هــای جهانــی 
ــت  ــد و حفاظ ــال رش ــرژی در ح ــای ان ــردن نیازه ــرف ک از برط
ــان  ــالمت انس ــی و س ــت غذای ــود امنی ــا بهب ــت ت از محیط زیس
ــی  ــتانداردهای ایمن ــد. اس ــویق می کن ــدار تش ــیوه ای پای ــه ش ب
آژانــس کــه بیانگــر اجمــاع بین المللــی در مــورد ســطح باالیــی 
ــتند؛  ــت هس ــردم و محیط زیس ــت از م ــرای محافظ ــت ب از امنی

ــت دارد. ــن هســته ای حکای ــرد بشــر محــور قوانی ــز از رویک نی

ــود  ــای خ ــان مأموریت ه ــی می ــالف اساس ــود اخت ــس باوج آژان
بــرای ترویــج اســتفاده صلح آمیــز از انــرژی هســته ای و پیشــبرد 
ــدی را  ــدف واح ــته ای، ه ــالح هس ــترش س ــدم گس ــت و ع امنی
دنبــال می نمایــد. بخــش مهمــی از منابــع آژانــس صــرف توســعه 
ــور  ــته ای به منظ ــه هس ــکاری در زمین ــته ای و هم ــاوری هس فن
ــی،  ــرات آب وهوای ــه تغیی ــی ازجمل ــای جهان ــا چالش ه ــه ب مقابل
ــی، کاهــش فقــر و  ــاک، ســالمت انســان، امنیــت غذای ــرژی پ ان

ــردد. ــع آب می گ ــت مناب مدیری

ــزاره توجــه  ــق اهــداف توســعه ه ــر تحق ــس باوجوداینکــه ب آژان
ــه  ــود ک ــل ش ــه غاف ــن نکت ــتی از ای ــا نبایس ــته ام ــژه ای داش وی
ــق  ــه تحق ــود؛ ک ــدار ب ــح پای ــوان شــاهد ایجــاد صل ــی می ت زمان
کلیــه حقــوق انســانی و به ویــژه تحقــق حــق بــر توســعه توأمــان 
صــورت گیــرد. همچنــان کــه در مقدمــه اعالمیــه جهانــی حقــوق 
ــی شناســایی حیثیــت  ــک ســند بین الملل ــوان ی ــز به عن بشــر نی
ــاس  ــراد، اس ــه اف ــکار هم ــاوی و غیرقابل ان ــوق مس ــی و حق ذات

ــد. ــکیل می ده ــان را تش ــت در جه ــح و عدال آزادی، صل

از طرفــی پادمان هــا بــه تأییــد عــدم سوءاســتفاده و عــدم انحراف 
ــد. بدیهــی اســت  ــرژی اتمــی می پردازن ــز ان از اســتفاده صلح آمی
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ــه  ــد ب ــگ می توان ــرد آن در جن ــراف و کارب ــورت انح ــه در ص ک
ــای  ــری، مهاجرت ه ــای مس ــیوع بیماری ه ــنگی، ش ــر و گرس فق
بی رویــه، آلودگی هــای محیط زیســتی منجــر شــده و به طورکلــی 
ــت  ــح مثب ــض صل ــه نق ــر و درنتیج ــوق بش ــض حق ــب نق موج
ــم  ــی ه ــرات آب و هوای ــه تغیی ــه اینک ــل توج ــه قاب ــردد. نکت گ
کــه در کانــون توجــه آژانــس قــرار دارد، عواقبــی شــبیه عواقــب 
ناشــی از وقــوع جنــگ بــه دنبــال دارد. بایــد توجــه داشــت کــه 
ــه  ــته ای ک ــازه وارد هس ــورهای ت ــه کش ــاعدت ب ــکاری و مس هم
مبتنــی بــر اعتمــاد می توانــد راه را بــرای اهــداف آژانــس همــوار 
نمایــد؛ چراکــه اعتمــاد متقابــل مبتنــی بــر ارزش هــای بنیادیــن 
ــتوار  ــا اس ــر بدان ه ــوق بش ــی حق ــه جهان ــور و اعالمی ــه منش ک

ــح واقعــی را خواهــد ســاخت ]12[. ــده، صل گردی

2. 3. آژانس بین المللی انرژی

آژانــس بین المللــی انــرژی یکــی دیگــر از ســازمان های فعــال در 
ایــن حــوزه بــوده کــه در پاریــس بــرای پاســخ غــرب بــه اوپــک، 
تأســیس گردیــد. ایــن آژانــس، اصلی تریــن ســازمان بین المللــی 

اســت کــه بــا انــرژی ســروکار دارد.

حــق بــر انــرژی، حــق بــر محیط زیســت ســالم، حــق بر ســالمتی، 
از مؤلفه هــای حقــوق بشــری هســتند کــه در معاهــده بنیادیــن 
ــفه  ــه فلس ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــی می کن ــس خودنمای آژان
تشــکیل هــر یــک از ســازمان های در رابطــه بــا انــرژی، امنیــت، 
اقتصــاد و محیط زیســت بــوده اســت و حقــوق بین الملــل انــرژی 
عرصــه تعــارض ســه بعــد اقتصــادی، زیســت محیطی و سیاســی 
ــازمان های  ــک از س ــر ی ــای ه ــاس مبن ــن اس ــر ای ــد و ب می باش
ــوده  ــدی ب ــک بع ــی ت ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــک و آژان اوپ
ــی  ــس بین الملل ــوص آژان ــد در خص ــر می آی ــه نظ ــا ب ــت؛ ام اس
انــرژی بــا توجــه بــه چهــار حــوزه اصلــی تمرکــز آژانــس، امنیــت 
انــرژی، توســعه اقتصــادی از طریق حمایــت از بازارهــای آزاد برای 
تقویــت رشــد اقتصــادی و از بیــن بــردن فقــر انــرژی همچنیــن 
آگاهــی از محیط زیســت و مشــارکت در سرتاســر جهــان، در 
جهــت یافتــن راه حل هایــی بــرای نگرانی هــای مشــترک انــرژی 
ــاد  ــان ابع ــن توأم ــرار گرفت ــاهد ق ــوان ش و زیســت محیطی، می ت
ــس  ــن آژان ــرد ای ــی در رویک ــت محیطی و سیاس ــادی، زیس اقتص
بــود. بــر عکــس ســازمان اوپــک کــه در خصــوص پذیــرش اعضای 
ــل  ــری قاب ــوق بش ــه حق ــک کارنام ــن اســت ی ــه ممک ــد ک جدی
ــتن  ــوص پیوس ــردد، در خص ــدی نگ ــه ج ــته، توج ــی نداش قبول
ــود دارد. ــختگیری هایی وج ــرژی، س ــی ان ــس بین الملل ــه آژان ب

ــرای عضویــت در آژانــس، مقــررات  ــع ســاختاری ب عــالوه از موان
آژانــس الــزام آور بــوده و اعضــای جدیــد بایســتی در ابتــدا عضــو 
ــازمان همکاری  ــوند. س ــعه ش ــادی و توس ــازمان همکاری اقتص س
اقتصــادی و توســعه نیازمنــد ایــن اســت کــه اعضــای آینــده نگــر، 
ــازار  ــه اقتصــاد ب ــی هســته ای، ازجمل ــای اصل ــه ارزش ه ــد ب تعه
ــوق بشــر را  ــه حق ــرام ب ــک و احت ــی دموکراتی ــرت گرای آزاد، کث
ــه  ــوق بشــری در پیوســتن ب ــه حق ــذا کارنام ــد. ل ــن نماین تضمی
ــه رونــد عضویــت، نقــش مهمــی ایفــاء  ــا توجــه ب ایــن آژانــس ب

می نمایــد.

ــت  ــت از محیط زیس ــادی و حفاظ ــعه اقتص ــرژی، توس ــت ان امنی
ــا  ــرا آن ه ــس هســتند، زی ــم آژان ــیار مه ــداف مشــترک بس از اه
معیــار ارزیابــی بــرای بررســی عمیــق سیاســت های انــرژی 
اعضــاء اســت کــه توســط آژانــس تبییــن گردیــده اســت ]24[.

نتیجه
بــر ســر ایــن موضــوع کــه حقــوق بین الملــل انــرژی نیــز 
بایســتی تابعــی از حقــوق بشــر باشــد، تردیــدی وجــود نــدارد. در 
پیمــان منشــور انــرژی به عنــوان تنهــا ســند جامــع تــا بــه امــروز، 
حــق بــر محیط زیســت یکــی از حق هــای منــدرج در نســل ســوم 
حقــوق بشــر مــورد اشــاره واقــع شــده اســت. اگرچــه ایــن حــق با 
حق هــای بشــری دیگــر همچــون حــق بــر بهداشــت از نســل دوم 
حقــوق بشــر و حــق بــر حیــات از نســل اول حقــوق بشــر ارتبــاط 
ــه  ــه ب ــدم توج ــد ع ــوع نمی توان ــن موض ــا ای ــی دارد، ام تنگاتنگ
ــند را  ــن س ــری در ای ــوق بش ــای حق ــا و حق ه ــایر مؤلفه ه س
توجیــه نمایــد. ضمــن این کــه حــق بــر بهداشــت بنابــر رهیافــت 
حداکثــری مشــتمل بــر حق هــای متعــددی نیــز می باشــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه حــق مزبــور از ضمانــت اجــرای الزم در ایــن 

ــد. ــوردار نمی باش ــند برخ س

بــا بررســی رویکــرد ســازمان های فعــال در حــوزه انــرژی نســبت 
بــه حقــوق بشــر، شــاهد رویکــرد کم وبیــش متفــاوت امــا 
مشــترک در خصــوص اهــداف توســعه پایــدار هســتیم. در اســناد 
ــاهده  ــوص مش ــن خص ــعه یافته ای در ای ــرد توس ــتی رویک باالدس
ــه  ــی دارد؛ لیکــن در عمــل، ب ــه آرمان ــه بیشــتر جنب می شــود ک
لحــاظ اقتصــاد قــوی بخــش انــرژی و همچنیــن سیاســت زدگــی 
و واکنشــی بــودن مقولــه انــرژی و بــه دلیــل مالحظــات سیاســی 
و اقتصــادی، عمومــاً حقــوق بشــر بــه حاشــیه رانــده شــده اســت.
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آمــوزش بعنــوان ابــزار بهســازی ســازمان و نیــروی انســانی، مهمتریــن منبــع تامیــن دانــش  و مهارت هــای جدیــد 
در برابــر چالش هــای عصــر دانایــی اســت. توجــه خاصــي کــه در دهــه اخیــر در جهــان بــه آموزش هــاي تخصصــی 
ضمــن خدمــت معطــوف شــده اســت، حاکــي از ایــن حقیقــت اســت کــه ایــن آموزش هــا تنهــا راه تربیــت نیــروي 
انســاني متخصــص و ابــزار مهمــي در ارتقــاء کیفیــت خدمــات، محصــوالت و ابــداع و نــوآوري اســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه رشــد ســریع تکنولــوژي، تغییــرات و تاثیــرات عمیقــي در مســائل اجتماعــي و اقتصــادي بدنبــال داشــته 
اســت، اتخــاذ روش هایــي کــه هماهنــگ کننــده برنامه هــاي آموزشــي بــا توســعه تکنولــوژي و تحــول و متضمــن 

تأمیــن نیــروي انســاني ماهــر و متخصــص مــورد نیــاز آن باشــد، اجتنــاب ناپذیــر اســت.
ــور  ــه و مطالعــه نشــان داده اســت کــه یکــي از مناســب ترین روش هــاي آموزشــي کــه جوابگــوي امــر مزب تجرب
مي باشــد »دوره هــاي آموزشــي کوتــاه مــدت« اســت. ایــن روش بدیــن لحــاظ حائــز اهمیــت اســت کــه در 

ــر مشــاهده مي شــود: ماهیــت برنامــه هــا، مطالــب و محتــواي درســي فراگیــران ویژگي هــاي زی
ــي و  ــاه مدت)اعــم از دروس عمل ــات دوره هــاي آموزشــي کوت ــواد و موضوع ــراي انتخــاب م ــار ب * مــالک و معی
نظــري(، ایجــاد مهارت هــا بــراي جوابگویــي بــه نیازهــاي متنــوع مشــاغل و روش هــاي جدیــد و نویــن کار و آمــاده 

ســاختن افــراد بــراي احــراز شــغلي مفیــد و انجــام کار مناســب و درخــور شــخصیت واالي انســان، مي باشــد.
ــراي  ــان ب ــتگي آن ــي و شایس ــائل علم ــر مس ــان ها در براب ــازگاري انس ــي، س ــاي آموزش ــواي برنامه ه * محت

ســازندگي کشــور را، تضمیــن مي نمایــد.
* ایجــاد مهارت هــاي تخصصــي از طریــق شــرکت در دوره هــاي تخصصــي کوتــاه مــدت در زمــره اهــداف ایــن 

ــد. ــا مي باش دوره ه
ــا یافته هــاي جدیــد علمــي آشــنا مي نمایــد، بلکــه  ــه تنهــا مهــارت پذیــران را ب * محتــواي عمومــي دوره هــا، ن

آنــان را قــادر مي ســازد تــا خالقیــت وابتــکار تــازه اي پدیــد آورنــد.

دورههایکوتاهمدت
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اهدافدورههایآموزشکوتاهمدت

اسامیمهارتپذیراندورههایکوتاهمدتمرکز

 ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت های تخصصی نیروی انسانی به عنوان 
با ارزش ترین منبع سرمایه سازمانی

 بهبود عملکردهای اجرایی مبتنی بر دانش شغلی

 پاسخگویی به نیازهای تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی بخش صنعت، 
معدن و تجارت

 بهبود مدیریت در سطح کشور به جهت دستیابی به اهداف کالن 
برنامه های توسعه

 افزایش بهره وری در زنجیره ارزش در بخش تولید کاال و خدمات

محل سکونتعنوان دورهخانوادگينام و نامردیف

ایرانبندي محصوالت زراعي و باغيبستهرعنا عسگراني1

ایرانبندي محصوالت زراعي و باغيبستهمصطفي دواتگر2

کاناداISO/IEC17025مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس  آیلین آقا بابائي3

ایرانISO/IEC17025مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس مهرداد عبداللهي4

ایرانISO/IEC17025مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس علیرضا رضائي5
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چکیده
عصــر امــروز عصــر تغییــرات شــتابزا و عــدم اطمینــان نســبت بــه آینــده و نبــود اطالعــات در دســترس و کافــی جهــت 
ــه  ــرای مدیــران اســت و از طرفــی بقــاي ســازمان ها در ایــن رقابــت جهانــي، به طــور، فزاینــده وابســته ب تصمیم گیــری ب
ــه و اســاس رقابــت و تصمیم گیــري و تولیــد محصــوالت و  ــه عنــوان پای ــه دانــش ب ــان در تبدیــل اطالعــات ب توانایــي آن
خدمــات جدیــد اســت. در ایــن میــان، ســازمان هایي موفــق خواهنــد بــود کــه بــه کمــک ابــزار مدیریتــي و فن آوري هــاي 
نویــن، از فرصت هــاي ایجــاد شــده، بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد. مدیریــت دانــش، ابــزاري مدیریتــي و فرآینــد ایجــاد 
ــي تجــاري  ــوان مفهوم ــه عن ــش ب ــت دان ــازمان )ســرمایه انســاني( اســت. گرچــه مدیری ــي س ــاي نامرئ ارزش از دارایي ه
مطــرح و بــراي ســازمان هایي انتفاعــي و بــا هــدف افزایــش ســود بــه کار گرفتــه شــده اســت، امــا در پــي شــناخته شــدن 
نقــش آن در موفقیــت ســازمان ها، بــراي رســیدن بــه اهدافــي متفــاوت بــه کار رفتــه اســت. در ایــن مقالــه ســعی شــده 
ــه رویکــرد مهندســي مدیریــت  ــر دانــش ب ــا سیســتم های مبتنــی ب ــا تشــریح و تبییــن موضوعــات مرتبــط ب ــا ب اســت ت

ــش در ســازمان های عصــر حاضــر پرداختــه شــود. دان
ــت  ــی مدیری ــش ، مهندس ــی دان ــر عال ــش ، مدی ــر دان ــی ب ــتم های مبتن ــش ، سیس ــدی: دان واژگان کلی

ــش  دان

از سیستم های مبتنی بر دانش تا رويکرد مهندسی 
مدیریت دانش

دکتر لیال بیگلو
مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل
LBeigloo@yahoo.com

مقدمه
یکــي از مبانــي اصلــي مباحــث مرتبــط بــا دانــش، درک مفهــوم 
ســه جــز داده ، اطالعــات ، دانــش  و تعامــل بیــن آن هــا اســت. 
گاهــي بــه ایــن مثلــث ضلــع چهارمــي بنــام معرفــت یــا فضیلــت  
ــم  ــن مفاهی ــک از ای ــق هری ــرح دقی ــود. ش ــزوده مي ش ــز اف نی
خــارج از حوصلــه اســت، امــا اندکــي از آن بــراي داشــتن تعریــف 
ــت.     ــروری اس ــه ض ــن مقال ــش« در ای ــت دان ــي از »مدیری دقیق
ــا از  ــش« مشــکل اســت. تنه ــات« و »دان ــز »داده«، »اطالع تمای
ــن  ــوان بی ــر مي ت ــدگاه کارب ــا از دی ــي ی ــم بیرون ــق مفاهی طری
»داده«، »اطالعــات« و »دانــش« تفــاوت قائــل شــد. معمــوالً داده 
ــوان مجموعــة ســامان  ــه عن ــواد خــام، اطالعــات ب ــوان م ــه عن ب
یافتــه اي از داده و دانــش بــه عنــوان اطالعــات بــا مفهوم شــناخته 
ــارات  ــن عب ــاب خــود ای ــران در کت ــان و دیگ مي شــود ]1[. تورب
ــد: ــف کرده ان ــن تعری ــي چنی ــط سیســتم هاي اطالعات را در محی

- داده: مجموعــه اي از حقایــق موجــود، آمــار، ارقــام و اندازه هــاي 
بــدون هــدف و مفهــوم.

- اطالعــات: داده هــاي ســازماندهي شــده یــا تحــت فرآینــد قــرار 
گرفت هــاي کــه دقیــق و بــه موقــع ارائــه مي گردنــد.

ــه  ــه شــرایط و زمین ــي کــه محیطي)وابســته ب ــش: اطالعات - دان
ــا در  ــي( و اجرایي)توان ــي و برون ــل درون طــرح(، وابســته)به عوام

حــل مســائل  می باشــند ]15[.

دانش
ــث آن  ــه بح ــت ک ــي اس ــترده و انتزاع ــده گس ــک ای ــش، ی دان
ــا  ــت. ام ــاز شده اس ــتان آغ ــان باس ــي از دوره یون ــفه غرب در فلس
ــن  ــر گرفت ــا درنظ ــي ب ــش روزافزون ــر، گرای ــال اخی ــد س در چن
دانــش بعنــوان یــک منبــع ســازماني وجــود دارد ]4[. بــا 
ــا وجــود  ــه ب ــش، کلمــه اي اســت ک ــه ماســون ]9[ دان توجــه ب
ــم  ــم، داراي مفاهی ــک اس ــوان ی ــناخت  اش بعن ــت زبانش وضعی
ــه  ــورد اینک ــود دارد در م ــترکي وج ــد و درک مش ــي مي باش غن
ــرر  ــر مک ــراي تغیی ــي ب ــز« و موضوع ــتر از یک»چی ــش، بیش دان
می باشــد. »محتــوا« عبارتســت از هــم یــک منبــع ایســتا و هــم 
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جدول شماره )1(: ابعاد دانش و توصيف هر يک ]9[

شکل شماره )1(: ابعاد دانستن]9[

ــه  ــد ک ــان یاب ــبکه هایي جری ــق ش ــد از طری ــه مي توان ــزي ک چی
ــي  ــد؛ بعبارت ــان، خــودش را نشــان مي ده ــه شــکل هایي بي پای ب
ــو، انیمیشــن، ارتباطــات،  ــو، ویدی ــد بصــورت اســناد، آدی مي توان
ــت  ــد. درس ــره باش ــه اي، و غی ــاي مبادل ــي، داده ه ــاي مال داده ه
ــر  ــه ه ــت ک ــزي اس ــوا، آن چی ــي، محت ــش و زیبای ــد دان مانن
ــر،  ــي دیگ ــه عبارت ــا ب ــد؛ ی ــه شــیوه خــود درک مي کن ــردي ب ف
دانــش یــک شــخص، داده شــخص دیگــري اســت. بدیــن ترتیــب، 
ــات، و  ــوان داده، اطالع ــه عن ــي را ب ــال، توصیف ــواي دیجیت محت
ــاال بتوانــد  دانــش مي یابــد. بــراي ایجــاد چارچوبــي کــه بحــث ب
همبســته تر شــود، مدلــي کــه در شــکل زیــر ارائــه شــده اســت، 

ــد. ــي ده ــاد دانســتن را نشــان م ــا ابع ــي ی بخشــهاي اصل

    

 بــراي تشــریح بیشــتر ابعــاد دانــش، جــدول شــماره )2( حــاوي 
توصیــف هــر بعــد دانــش، ارائــه شده اســت. در ادبیــات مدیریــت 
ــرکت،  ــه ش ــبت ب ــش نس ــر دان ــي ب ــي مبتن ــتراتژیک، نگرش اس
ــر  ــي ب ــه مبتن ــاس نظری ــرش براس ــن نگ ــت. ای ــکل گرفته اس ش
منابــع شــرکت کــه در ابتــدا توســط پنــروس بوجــود آمده اســت، 
ســاخته شــده و ایــن نظریــه را بســط مي دهــد. نگــرش مبتنــي 
بــر دانــش، ایــن را اصــل موضــوع قــرار مــي دهــد کــه خدماتــي 
کــه توســط منابــع عینــي ارائــه مي شــود منــوط بــر ایــن اســت 
ــه در  ــوند ک ــته مي ش ــرا گذاش ــه اج ــب و ب ــه ترکی ــه چگون ک
نتیجــه کارکــردي از دانســتن چگونگــي شــرکت )یعنــي دانــش( 
ــگ و  ــامل فرهن ــي ش ــش در موجودیت های ــن دان ــد. ای مي باش
هویــت، کارهــاي روزمــره، سیاســت ها، سیســتم ها، اســناد و 
ــرداري  ــخه ب ــون نس ــود. چ ــرار داده مي ش ــازمان ق ــان س کارکن
ــت،  ــده اس ــکل و پیچی ــول مش ــش معم ــر دان ــي ب ــع مبتن مناب
ــي  ــرض را بدیه ــن ف ــه شــرکت، ای ــش ب ــر دان ــي ب نگــرش مبتن
قــرار مي دهــد کــه ایــن دارایي هــاي دانشــي ممکــن اســت مزیــت 
رقابتــي پایــدار بلنــد مدتــي را ایجــاد کنــد. امــا دانشــي کــه در هر 
ــراي  ــي شــرکت ب ــر از توانای ــي وجــود دارد کمت ــه تنهای ــان ب زم
بکارگیــري اثربخــش دانــش موجــود بــراي ایجــاد دانــش جدیــد 
و بــراي عملــي کــردن آنهاســت کــه پایــه اي بــراي دســتیابي بــه 
ــر دانــش اســت.  مزیــت رقابتــي از طریــق دارایي هــاي مبتنــي ب
اینجاســت کــه فناوریهــاي اطالعــات ممکــن اســت نقــش مهمــي 
در بــه ثمــر رســاندن نگــرش مبتنــي بــر دانــش شــرکت داشــته 
باشــد. فنــاوري هــاي اطالعــات پیشــرفته )مثــل اینترنــت، 
ــاي  ــاي داده، تکنیکه ــگرها، انباره ــترانتها، کاوش ــا، اکس اینترانته

ــم  ــراي منظ ــد ب ــزاري( مي توان ــرم اف ــاي ن ــي، و عامل ه داده یاب
کــردن، بهبــود و تســریع مدیریــت دانــش درون و بیــن ســازماني 

ــرار گیــرد ]4[. ــزرگ مــورد اســتفاده ق در مقیــاس ب

نگاه سلسله مراتبي داده، اطالعات و دانش
   برخــي از نویســندگان، بــه ویــژه در ادبیــات فنــاوري اطالعــات، 
بــراي پرســش تعریــف دانــش بــه قائل شــدن تمایــز میــان دانش، 
اطالعــات و داده  مي پردازنــد. فرضــي کــه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه اگــر دانــش، چیــزي متفــاوت از اطالعــات یــا دانــش نیســت 
پــس چیــز جدیــد یــا جالبــي در مــورد مدیریــت دانــش وجــود 
ــن  ــي ای ــراوان جزئ ــاي ف ــا متغیره ــداول ب ــگاه مت ــک ن ــدارد. ی ن
ــات،  ــام خــام اســت، و اطالع ــا ارق ــا ی ــه داده، واقعیت ه اســت ک
ــات( ــد )اثب ــش، اطالعــات تأیی ــردازش شــده اســت، و دان داده پ

شــده مي باشــد. آنچــه کلیــد تمایــز اثربخــش میــان اطالعــات و 
دانــش اســت در محتــوا، ســاختار، صحــت، یــا کاربــرد اطالعــات 
یــا دانــش نیســت. دانــش، اطالعاتــي اســت کــه در ذهــن افــراد 
وجــود دارد: ایــن اطالعــات، اطالعاتــي شــخصي اســت)که ممکــن 
ــح  ــا صحی ــتفاده، ی ــورد اس ــرد، م ــه ف ــر ب ــد، منحص ــت جدی اس
باشــد یــا نباشــد( کــه مرتبــط بــا واقعیت هــا، رویه هــا، مفاهیــم، 

ــد. ــا مي باش ــاهدات، و داوري ه ــا، مش ــت ها، ایده ه برداش
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     تامــي، بحــث ســنت شــکنانه اي را مطــرح مي کنــد و آن 
ــا  ــش، واقع ــه دان ــرض داده ب ــش ف ــب پی ــله مرات ــه سلس اینک
ــم  ــات تنظی ــه اطالع ــل از اینک ــد قب ــش بای ــت: دان ــس اس برعک
ــد اندازه گیــري شــود  ــه( شــود و قبــل از اینکــه داده بتوان )فرمول
تــا اطالعــات را شــکل دهــد بایــد وجــود داشــته باشــد. انتقــادي 
ــر ایــن بحــث وارد اســت ایــن واقعیــت اســت کــه دانــش  کــه ب
ــي  ــد: بعبارت ــته باش ــود داش ــل وج ــک عام ــزا از ی ــد مج نمی توان
توســط نیازهــا و موجودي هــاي اولیــه دانــش یــک شــخص بــراي 
ــردازش  ــه پ ــش، نتیج ــن دان ــرد. بنابرای ــي گی ــکل م ــه ش همیش
تشــخیصي اســت کــه توســط جریــان محرک هــاي جدیــد، آغــاز 
ــات،  ــه اطالع ــم ک ــا مي پذیری ــگاه، م ــن ن ــا ای ــق ب مي شــود. مواف
ــش  ــه دان ــل ب ــردازش مي شــود تبدی ــراد، پ زمانیکــه در ذهــن اف
ــه در  ــود زمانیک ــات مي ش ــه اطالع ــل ب ــش، تبدی ــود و دان مي ش
قالــب متــن، گرافیــک، کلمــات، یــا دیگــر شــکل ها، بیــان و ارائــه 
مي شــود. اســتلزام بســیار مهــم ایــن نــگاه از دانــش، ایــن اســت 
کــه افــراد بــراي رســیدن بــه درک مشــابهي از داده یــا اطالعــات 
ــتلزام  ــد. اس ــتراک بگذارن ــه اش ــژه ای را ب ــش وی ــگاه دان ــد پای بای
مهــم دیگــر ایــن تعریــف از دانــش، ایــن اســت کــه سیســتم هایي 
کــه بــراي پشــتیباني از دانــش در ســازمان ها طراحــي مي شــوند 
ممکــن اســت بطــور اساســي، متفــاوت از دیگــر شــکل هاي 
ــراي توانمندســازي  ــا ب ــات، بنظــر نرســند ام سیســتمهاي اطالع
کاربــران بــراي معنــا دادن بــه اطالعــات و بــراي گرفتــن برخــي 
از دانــش خویــش در اطالعــات یــا داده، هماهنــگ مي شـــوند]4[. 
ــه راحتــي پراکنــده  مي شــود. دانــش  ــوده و ب اطالعــات عینــي ب
توانایــي منحصــر بــه فــرد انســان اســت کــه وي را قــادر بــه انجــام 
ــاوت  ــي و متف ــر قطع ــاي غی ــف در موقعیت ه ــاي مختل عملیات ه
می نمایــد. دانــش برخــالف اطالعــات ذهنــي اســت و وابســته بــه 
عوامــل درونــي و برونــي انســان. معرفــت حالتــي اســت در مغــز 
انســان کــه بــا فهــم و بینــش عمیــق وي از مســایل همــراه اســت 
]10[. هــرگاه دانــش مــورد اعتبــار ســنجي قــرار گیــرد محصــول 
نهایــي معرفــت خواهــد بــود. معرفــت مي توانــد راهنمــاي انســان 
و نمایــان گــر بایدهــا ونبایدهــا باشــد. تفــاوت دانــش و معرفــت بــا 

ــد ]7[. ــر آورده شــده ان داده و اطالعــات در جــدول زی

دیدگاه هاي مختلف در مورد دانش
ــي  ــه توانای ــت ک ــه شده اس ــادي توجی ــوان اعتق ــش بعن       دان
یــک موجودیــت را بــراي کار اثربخــش افزایــش مي دهــد. دانــش 

ممکــن اســت از چندیــن دیــدگاه نگریســته شــود:

1. یک حالت ذهن

2. یک شيء

3. یک فرایند

4. وضعیتي از دسترسي داشتن به اطالعات

5. یک قابلیت

      دانــش بعنوان»یــک وضعیــت یــا واقعیــت دانســتن« همــراه 
بــا دانســتني کــه حالتــي اســت از»درکــي کــه از طریــق تجربــه 
یــا مطالعــه بدســت مي آیــد یعنــي مجمــوع یــا طیفــي از آنچــه 
ــود«،  ــه مي ش ــا یادگرفت ــود، ی ــف مي ش ــود، کش ــت مي ش دریاف
توصیــف شــده اســت. دیــدگاه دانــش بعنــوان حالتــي از ذهــن، 
ــان و  ــش شخصي ش ــعه دان ــراي توس ــراد ب ــازي اف روي توانمندس
بکارگیــري آن بــراي نیازهــاي ســازمان، متمرکــز اســت. نگــرش 
ــن  ــد. ای ــف مي کن ــيء، تعری ــک ش ــوان ی ــش را بعن ــي، دان دوم
ــزي  ــوان چی ــد بعن ــش مي توان ــه دان ــد ک ــاره مي کن ــدگاه، اش دی
نگریســته شــود کــه ذخیــره و دســتکاري مي شــود )مثــل یــک 
ــد دانســتن  ــوان فراین ــد بعن ــش مي توان ــر اینکــه دان شــيء( دیگ
و عمــل همزمــان نگریســته شــود. دیــدگاه دانســتن روي اعمــال 
ــش،  ــورد دان ــارم در م ــدگاه چه ــت. دی ــز اس ــص، متمرک تخص
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــه اطالعــات اســت. ب وضعیتــي از دسترســي ب
نگــرش، دانــش ســازماني بایــد ســازماندهي شــود تــا دسترســي و 
بازیابــي محتــوا را تســهیل کنــد. ایــن دیــدگاه می توانــد بعنــوان 
بســط دیــدگاه دانــش بعنــوان یــک شــيء بــا تاکیــد ویــژه اي روي 
دسترســي بــه اشــیاي دانشــي در نظــر گرفتــه شــود. در پایــان، 
ــراي تحــت  ــا پتانســیلي ب ــي ب ــوان قابلیت ــد بعن ــي توان ــش م دان
تأثیــر قــرار دادن عمــل آینــده، نگریســته شــود. واتســون، نگــرش 
ــش،  ــه اینکــه دان قابلیــت را مطــرح می کنــد و اشــاره مي کنــد ب
ــراي عمــل خاصــي نیســت بلکــه توانایــي اســتفاده از  قابلیتــي ب
اطالعــات؛ یادگیــري و تجربــه، موجــب یــک توانایــي براي تفســیر 
اطالعــات و تعییــن اینکــه چــه اطالعاتــي الزم اســت، مــي شــود 
کــه در تصمیــم گیــري، ضــروري اســت. ایــن نگرشــهاي متفــاوت 
ــش  ــت دان ــاوت مدیری ــاي متف ــه دیدگاهه ــر ب ــش منج از دان
ــا  ــود ی ــته ش ــيء نگریس ــک ش ــوان ی ــش بعن ــر دان ــود. اگ مي ش
ــگاه  ــه اطالعــات در نظــر گرفتــه شــود آن همســنگ دسترســي ب
ــاي  ــت موجودیه ــاختن و مدیری ــد روي س ــش بای ــت دان مدیری
ــگاه  ــد اســت آن ــک فراین ــش، ی ــر دان ــز شــود. اگ ــش، متمرک دان
تمرکــز مدیریــت دانــش بــکار گرفتــه شــده روي جریــان دانــش و 
فرایندهــاي ایجــاد، بــه اشــتراک گــذاري، و توزیــع دانــش اســت. 
نگــرش دانــش بــه عنــوان یــک قابلیــت، دیــدگاه مدیریت دانشــي 
ــي،  ــتگیهاي اصل ــاختن شایس ــه روي س ــد ک ــي کن ــه م را توصی
درک مزیــت اســتراتژیک فنــي، و ایجــاد ســرمایه عقالنــي متمرکز 

دانشاطالعات

ذهنيعیني

وابسته به انسانمستقل از انسان

عدم تمایل به نشرقابلیت نشر باال

توانا در حل مسألهدر حل مسألهن اتونا 

غیر ساخت یافتهساخت یافته

معتبر در زمینه هاي محدود
معتبر در زمینه هاي  مشترک و 

وسیع
مانانامانا

پویاایستا

رشد و نمو در طول زمانانباشتگي در طول زمان

جدول شماره)2(: مقایسه اطالعات و دانش ]7[
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e اســت. اســتلزام اصلــي ایــن مفاهیــم گوناگــون دانــش، ایــن اســت 

کــه هــر دیــدگاه، اســتراتژي متفاوتــي را بــراي مدیریــت دانــش 
ــت  ــتیباني مدیری ــتمهاي پش ــش سیس ــي از نق ــدگاه متفاوت و دی

دانــش، توصیــه مــي کنــد ]4[.

طبقه بندي هاي دانش
    بــا توجــه بــه ]4[، دو بعــد دانــش در ســازمان ها وجــود دارد: 
ــد  ــه بع ــن ب ــه از ای ــش )ک ــي دان ــد ضمن ــح  بع ــي  و صری ضمن
ــي از دو  ــه آن رجــوع مي شــود( ترکیب ــي ب ــش ضمن ــوان دان بعن
عنصرتشــخیصي  و فنــي  اســت. عنصــر تشــخیصي بــه مدلهــاي 
ــر مي گــردد کــه شــامل نقشــه هاي ذهنــي،  ــرد ب ــک ف ذهنــي ی
ــي  ــا، و نقطــه نظــرات مي باشــد. عنصــر فن ــادات، پارادایم ه اعتق
ــک  ــي اســت کــه در ی ــش فنــي واقعــي، و مهارت های شــامل دان
ــح دانــش )کــه  ــکار گرفتــه می شــود. بعــد صری زمینــه خــاص ب
از ایــن بــه بعــد بعنــوان دانــش صریــح بــه آن رجــوع مي شــود( 
ــذاري، و  ــد گ ــریح، ک ــي، تش ــان طبیع ــن و زب ــکل نمادی در ش
بعنــوان  دانــش همچنیــن مي توانــد  انتقــال داده مي شــود. 
دانــش فــردي یــا جمعــي، نگریســته شــود. دانــش فــردي توســط 
ــش  ــرد وجــود دارد درحالیکــه دان ــرد ســاخته مي شــود و در ف ف
اجتماعــي توســط کارهــاي جمعــي یــک گــروه ســاخته مي شــود. 
ــه  ــن طبق ــوه مســئله ســاز در تفســیر ای ــه بطــور بالق ــک جنب ی
ــمندتر از  ــي، ارزش ــش ضمن ــه دان ــت ک ــرض اس ــن ف ــدي، ای بن
ــریح  ــي در تش ــدم توانای ــادل ع ــن، مع ــت؛ ای ــح اس ــش صری دان
دانــش و ارزشــش مي باشــد. قشــر محــدودی توانســتند بــه 
ــي  ــش ضمن ــمندتر از دان ــح، ارزش ــش صری ــه دان ــه ک ــن نکت ای
است،اشــاره نماینــد؛ دیدگاهــي کــه اگــر پذیرفتــه شــود ممکــن 
ــط  ــده توس ــد ش ــش توانمن ــت دان ــد مدیری ــک فراین ــت ی اس
فنــاوري )فــن آوري اي کــه مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد

تــا بــه تشــریح، ذخیــره، و انتشــار دانــش، کمــک کنــد( را مــورد 
پشــتیباني قــرار دهــد. 

   بــا توجــه کــردن بــه اینکــه دانــش ضمنــي ارزشــمندتر اســت 
ــرود.  ــي از دســت ب ــه اصل ــن اســت نکت ــح ممک ــش صری ــا دان ی
ــي  ــاي دوبخش ــح، حالت ه ــي و صری ــاي ضمن ــر دوي دانش ه ه
ــاي  ــد و کیفیت ه ــل دارن ــتگي متقاب ــا وابس ــتند ام ــش نیس دان
ــه اي را  ــس زمین ــي، پ ــش ضمن ــد: دان ــود مي دهن ــش را بهب دان
ــعه  ــراي توس ــاختار ب ــص س ــراي تخصی ــه ب ــد ک ــاد مي کن ایج
و تفســیر دانــش صریــح، ضــروري اســت. ارتبــاط جــدا نشــدني 
دانــش ضمنــي و صریــح، توصیــه مي کنــد کــه تنهــا افــرادي بــا 
ــش را  ــد دان ــترک مي توانن ــش مش ــازي از دان ــش نی ــزان پی می
ــراي درک  ــش ضمنــي ب ــد: اگــر دان ــه کنن ــح، مبادل بطــور صحی
دانــش صریــح، ضــروري باشــد آنــگاه بدیــن منظــور کــه فــرد ب، 
دانــش فــرد الــف را درک کنــد، بایســتي مقــداري همپوشــاني در 
پایه هــاي دانششــان، وجــود داشته باشــد. امــا ایــن بطــور دقیــق 
ــي  ــف )یعن ــات ضعی ــش الزام ــراي افزای ــاوري ب ــري فن در بکارگی
ــت( در  ــراد اس ــان اف ــي می ــمي و معمول ــر رس ــاي غی قرارداده
ســازمان ها و بدیــن وســیله افزایــش وســعت بــه اشــتراک گذاري 
ــي و  ــه ضمن ــش ب ــدي دان ــر طبقه بن ــالوه ب ــد. ع ــش مي باش دان
ــه برخــي  ــم وجــود دارد ک ــري ه ــاي دیگ ــه بندیه ــح، طبق صری
از آنهــا در اینجــا ذکــر مي شــود. دانــش بصــورت: اظهــاري 
ــببي(   ــي )س ــي(  عل ــش فن ــه اي  )دان ــورد(  روی ــتن-در م )دانس
ــي (، و رابطــه اي  ــه زمان ــي ، شــرطي ، )دانســتن- چ ــه فن توجی
ــدي  ــیم بن ــه تقس ــه   ب ــرد عمل گرایان ــا ( رویک ــتن- ب ، )دانس
دانــش نیــز تالشــي اســت در شناســایي انــواع دانشــي کــه بــراي 
ســازمان، مفیــد مــي باشــند. بطــور خالصــه، ایــن طبقــه بندیهــا 
ــا تعاریــف و مثالــي از هــر یــک در جــدول شــماره )2(  همــراه ب

اســت.
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دانشي که ریشه در کارها، تجربه وضمني1
بهترین ابزارهاي اقدام در مورد مشتري بخصوصيهمکاري در زمینه خاصي دارد
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دانش مشتریان اصلي در یک منطقهدانش تشریح شده و تعمیم داده شدهصریح2
بینشهایي که از تکمیل پروژه بدست مي آیدساخته شده توسط افرادفردي3
هنجارهاي ارتباطات درون گروهيساخته شده توسط اعمال یک گروهجمعي4
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جدول شماره )2(: طبقه بندي هاي دانش و مثال هاي مربوط به آن
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مدیریت دانش
ــازمان ها  ــراد در س ــه اف ــي ک ــدار اطالعات ــه مق ــان ک      هم چن
ــد  ــاي جدی ــد، راه ه ــش مي یاب ــه افزای ــد، روزان ــت مي کنن دریاف
ــا  ــاز دارد ت ــرد نی ــود. ف ــاز مي ش ــورد نی ــات، م ــت اطالع مدیری
بطــور اثربخــش، مجموعــه بزرگــي از اطالعــات و دانــش مربــوط 
بــه ایــن مجموعــه اطالعــات را، هــم مدیریــت کننــد و هــم بطــور 
ــران در  ــا دیگ ــش را ب ــات و دان ــه اطالع ــن مجموع ــش، ای اثربخ
ــذارد ]5[.  ــتراک بگ ــه اش ــکاري، ب ــر هم ــي ب ــط مبتن ــک محی ی
مدیریــت کــردن دانــش، یــک قابلیــت اصلــي ســازمان هاي 
هوشــمند اســت. توماس اســتوارت از اصطــالح »ســرمایه عقالني« 
اســتفاده مي کنــد تــا بــر قــدرت تفکــر جمعــي داللــت کنــد کــه 
در شــکل دانــش، اطالعــات، مالکیــت معنــوي و تجربــه مي آیــد. 
ــه  ــود و نتیج ــه مي ش ــاده اولی ــش، م ــال، دان ــاد دیجیت در اقتص

فعالیــت اقتصــادي اســت.

چالــش اولیــه در حرکــت بــه ســوي ســازمان هاي هوشــمند، ایــن 
اســت کــه بــراي اســتفاده اثربخــش از قــدرت دانــش، بایــد بدانیم 
کــه آن را کجــا پیــدا کنیــم و وقتــي پیــدا کردیــم بایــد بدانیــم 
ــي  ــا ضمن ــح ی ــا صری ــد ی ــش مي توان ــم. دان ــکار کنی ــا آن چ ب
باشــد. در مــورد اولــي، دانــش، رســمي و منظــم اســت و بنابرایــن 
ــر،  ــرف دیگ ــت. از ط ــان اس ــال آن آس ــره و انتق ــتیابي، ذخی دس
ــهود  ــه و ش ــي از تجرب ــت، ترکیب ــخصي اس ــي، ش ــش ضمن دان
اســت و ماننــد آن، توانایــي ســازمان بــراي کســب و انتقــال آن، 
ــاز  ــه نی ــازمان و ب ــه س ــک شــخصي آن ب ــد مال ــه تعه ــدیداً ب ش
ــن  ــت. بدی ــته اس ــاد ارزش از آن، وابس ــراي ایج ــش ب ــه آن دان ب
ترتیــب، اعتمــاد و وفــاداري زیــادي میــان فــرد و ســازمان بــراي 

ــش ســازماني، ضــروري اســت. اســتفاده اثربخــش از دان

ــش  ــراي دان ــي ب ــرط اساس ــش ش ــک پی ــي، ی ــاکا و تاکوچ   نون
ــه  ــد ک ــي  دانن ــدي م ــازمان پیون ــک س ــاخت ی ــازماني را، س س
ــود  ــي  ش ــاخته م ــل، س ــم متص ــت به ــه و باف ــه الی ــط س توس
کــه عبارتنــد از سیســتم کســب و کار، سیســتم  هــاي پــروژه اي 
ــش  ــد، دان ــور کارآم ــک بط ــاختار بوروکراتی ــش. س ــگاه دان و پای
جدیــد را از طریــق درونــي  ســازي و ترکیــب، بــکار مــي  گیــرد، 
بهــره بــرداري مــي  کنــد، و ذخیــره مــي  ســازد. تیــم  هــاي پــروژه  
اي، دانــش مفهومــي)از طریــق بیرونــي ســازي( و دانــش ارتباطــي 
)از طریــق اجتماعــي کــردن( را ایجــاد مي کننــد. کارایــي و ثبــات 
بوروکراســي، در ایــن مــدل بــا اثربخشــي و پویایــي نیــروي کار یــا 
ــري را  ــز دیگ ــا، چی ــالوه، آنه ــود. بع ــب مي ش ــروژه، ترکی ــم پ تی
اضافــه مي کننــد، یعنــي پایــگاه دانــش کــه بعنــوان مخزنــي بــراي 
دانــش جدیــدي کــه در سیســتم کســب و کار ایجــاد مي شــود، 
عمــل مي کنــد. بعــالوه، ســازمان پیونــدي، ایــن قابلیــت ســازماني 
ــرون  ــش را از بی ــودن، دان ــاز ب ــتم ب ــطه سیس ــه بواس را دارد ک
ســازمان وارد کنــد کــه نقــش مهمــي در تبــادل مســتمر و پویــاي 
ــل  ــد ]6[. تمای ــا مي کن ــرون ســازمان، ایف ــا شــرکاي بی ــش ب دان
ــش ســازماني بوجــود آمــده اســت، بحــث  ــه دان ــدي کــه ب جدی
ــازماني، مطــرح کرده اســت.  ــع س ــراي مناف ــش را ب ــت دان مدیری
مدیریــت دانــش بــراي شناســایي و اعمال نفــوذ دانــش جمعي در 
یــک ســازمان بــراي کمــک بــه ســازمان بــراي رقابــت مي باشــد. 

ــئولیت پذیري در  ــوآوري و مس ــش ن ــراي افزای ــش ب ــرت دان مدی
ــي انجــام  ــرا از شــرکت هاي اروپای ســازمان اســت. تحقیقــي اخی
شده اســت کــه نشــان مي دهــد تقریبــا نیمــي از شــرکت ها 
بخاطــر از دســت دادن کارکنــان کلیــدي خــود، %43  روابطشــان 
بــا مشــتري و عرضــه کننــدگان دچــار اختــالل شده اســت 
ــش  ــا کاه ــود، ب ــد خ ــک کارمن ــن ی ــر رفت ــا بخاط و %13  از آنه
ــازمان ها  ــر س ــري، اکث ــق دیگ ــده اند. در تحقی ــه ش ــد مواج درآم
ــورد نیازشــان در  ــش م ــادي از دان ــزان زی ــه می ــاور داشــتند ک ب
ســازمان وجــود دارد امــا شناســایي موجــود بــودن آنهــا، یافتــن 
آنهــا، و بکارگیــري آنهــا، مســأله اســت. چنیــن مشــکالتي، منجــر 

ــت. ــش شده اس ــت دان ــراي مدیری ــي ب ــاي منظم ــه تالش ه ب

اهداف مدیریت دانش
ــه پلســیس  هــدف مدیریــت دانــش، ایــن اســت  ــا توجــه ب     ب
کــه بــه افــراد در نــوآوري، همــکاري و تصمیــم گیــري کارآمــد، 
ــي  ــش را م ــرت دان ــداف مدی ــه، اه ــور خالص ــاند. بط ــاري رس ی

ــر بیــان کــرد: ــوان بصــورت زی ت

1. ایجــاد شــرایطي کــه افــراد بتواننــد بــا تمرکــز روي دانشــي بــا 
کیفیــت بــاال کار کننــد.

2. ایجــاد نگرش هــا و رفتارهــاي کاري افــراد، بگونــه اي کــه 
ســطح جدیــدي از همــکاري یعنــي بــه اشــتراک گــذاري ایده هــا، 

ــش بوجــود آورد. اطالعــات، دان

3. مدیریــت دانــش در مــورد تغییــر پارادایــم ارزشــي کارکنــان از 
»اطالعــات مــن، قــدرت اســت« بــه »بــه اشــتراک گــذاري، قدرت 

اســت« مي باشــد.

4. مدیریــت دانــش در مــورد تغییــر فرهنگــي در مقیــاس بــزرگ، 
سیســتم هاي انگیزشــي و معیارهــاي عملکــرد جدیــد، و یادگیــري 

و آمــوزش مي باشــد.

ــي در  ــد صرفه جوی ــش مي توان ــت دان ــدف مدیری ــن ه 5. همچنی
هزینــه، افزایــش ظرفیــت ســازماني، خدمــت بهتــر بــه مشــتري، 

و کاهــش زمــان چرخــه باشــد.

ــش  ــت دان ــي مدیری ــز هــدف اصل ــدر اســپک و کینگمــا نی 6. ون
را مرتــب کــردن، هماهنــگ کــردن و ســازماندهي محیطــي 
مي داننــد کــه در آن، افــراد بــراي بکارگیــري، ایجــاد، بــه اشــتراک 
گــذاري، ترکیــب و یکــي کــردن دانــش، دعــوت مي شــوند. ایــن 
ــود.  ــازمان مي ش ــوآوري در س ــه ن ــر ب ــز منج ــش نی ــرد دان کارک
ــازه  ــا اج ــب و کاره ــه کس ــش ب ــت دان ــب، مدیری ــن ترتی بدی
ــه  ــر ب ــد منج ــه مي توان ــي را ک ــاي مهم ــا فرصت ه ــد ت مي ده
ــاي  ــا و کانال ه ــات، فراینده ــوالت، خدم ــي در محص نوآوري های

ــد. ــود درک کنن ــع ش توزی

7. گــروه گارتنــر، هــدف مدیریــت دانــش را مدیریت کــردن دانش 
در بافــت منحصــر بــه فــردي از شــرکت مي دانــد؛ بافتــي کــه در 
ــتراتژیک، و  ــات اس ــاي تجــاري شــرکت، مســیر و تجربی ارزش ه
در بینــش و تخصــص کارکنــان قــرار دارد. کپــي کــردن چنیــن 
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e کاربــردي از دانــش، دشــوار اســت و بنابرایــن منبــع مزیــت رقابتي 

پایــدار در مدیریــت دانــش مي باشــد.

ــش  ــردن دان ــم ک ــق فراه ــن از طری ــش همچنی ــت دان 8. مدیری
ــازماني  ــد س ــاي جدی ــاد قابلیت ه ــوآوري و ایج ــه ن ــوان پای بعن

ــد. ــان باش ــاري رس ــد ی مي توان

ــدر  ــاب از ه ــش را اجتن ــت دان ــدف مدیری ــز ه ــدول نی 9. کال
ــط  ــردن ریســک هاي مرتب ــل ک ــي و حداق ــرمایه عقالن ــن س رفت

ــد.  ــوآوري مي دان ــا ن ب

نیازمندي هاي مدیریت دانش
      مقــدار قابــل توجهــي از متوســط اطالعاتــي کــه کاربــران در 
ــاي  ــد در فایل ه ــروکار دارن ــا آن س ــان ب ــاي روزانه ش فعالیت ه
مســتند نگهــداري مي شــود. اکثــر کاربــران، تعــداد قابــل توجهــي 
از ایــن فایل هــاي مســتند را روي کامپیوترشــان ذخیــره مي کننــد 
ــه در  ــد ک ــد بگوین ــا نمي توانن ــردن آنه ــاز ک ــدون ب ــاال ب و احتم
آنهــا چــه وجــود دارد. کاربــران در جریــان فعالیت هایشــان بطــور 
ــناد  ــد و اس ــاره مي کنن ــناد موجــود، اســتفاده دوب ــول از اس معم
ــاره  ــش درب ــي دان ــل توجه ــدار قاب ــد و مق ــدي وارد مي کنن جدی
ــن  ــد در ای ــش مي توان ــن دان ــد. ای ــاد مي کنن ــناد ایج ــن اس ای
ــد  ــر مرتبط ان ــا یکدیگ ــناد ب ــن اس ــه ای ــه چگون ــد ک ــورد باش م
ــن  ــا باشــد. ای ــواي آنه ــورد محت ــري در م ــا شــناخت عمیق ت و ی
دانــش بطــور معمــول در ذهــن کار بــر قــرار دارد و هرگــز ثبــت 
ــوش  ــش را فرام ــن دان ــراد، ای ــان، اف ــت زم ــا گذش ــود. ب نمي ش
ــه  ــه اســناد مشــابه، مراجع ــات ب ــه دفع ــه ب ــر اینک ــد مگ مي کنن
کننــد. بعــالوه، تعــداد کمــي از افــراد در انــزوا و جــدا از بقیــه کار 
ــته  ــل داش ــود تعام ــکاران خ ــا هم ــا ب ــد ت ــاز دارن ــد و نی مي کنن
ــي  ــت باالی ــازي از اهمی ــازمان هاي مج ــژه در س ــه بوی ــند ک باش
برخــوردار اســت یعنــي جایــي کــه کاربــران از نظــر جغرافیایــي 
ابــزار  بــه  متکــي  و  پراکنده انــد  مختلفــي  ســازمان هاي  در 
الکترونیکــي ارتباطــات و تســهیم اطالعــات هســتند. بــه منظــور 
ــد  ــاز دارن ــاره کاري، آنهــا نی ــاب از دوب همــکاري کارآمــد و اجتن
تــا بطــور اثربخــش بــا یکدیگــر، ارتبــاط داشــته باشــند و لیســت 
جامعــي در اختیــار داشــته باشــند تــا اطمینــان یابنــد کــه قبــاًل 
کار مشــابهي در جــاي دیگــري انجــام نشده اســت. نیــاز آشــکاري 
بــه پشــتیباني فــرد و هــم ســازمان وجــود دارد و ایــن نکتــه بــا 
ــن  ــون ای ــود چ ــي  ش ــه م ــده گرفت ــود نادی ــاي موج راهکاره
راهکارهــا، گرایــش بــه پشــتیباني از نیازهــاي ســازمان بــا هزینــه 
فــرد دارد بنابرایــن، اســتراتژي  هــاي ســازماني اساســي تري 
ــه اشــتراک  ــه کســب و ب ــب ب ــراد را ترغی ــا اف ضــروري اســت ت

ــش کنــد ]5[. گــذاري دان

ضرورت  هاي بکارگیري مدیریت دانش
ــوان  ــش بعن ــت. دان ــد اس ــاد جدی ــي در اقتص ــش، کاالی - دان
ــه  ــران ب ــود. مدی ــي  ش ــناخته م ــي ش ــاد دانش ــي در اقتص کاالی
ــا حفــظ و  ــزان ب ــر حســب اینکــه چــه می ــده  اي ب ــزان فزاین می
افزایــش ســرمایه دانشــي الزامــي در مشــتري محوري، زیرســاخت 
و افرادشــان بتواننــد بــراي ســازمان، ارزش افزایــي کننــد، مــورد 

قضــاوت قــرار مــي  گیرنــد. اگــر ارزش بــازار یــک شــرکت وابســته 
ــر  ــه ه ــل ب ــه ســرمایه فکــري  آن باشــد در آن صــورت، حداق ب
ــاي فیزیکــي و  ــي  ه ــه دارای ــي ب ــر ارشــد اجرای ــه مدی ــزان ک می
مالــي توجــه مــي  کنــد بایــد بــه مدیریــت دارایــي  هــاي فکــري  
نیــز توجــه کنــد. بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه دانــش بعنــوان 
ــا  ــه ب ــود، مقابل ــي  ش ــه م ــر گرفت ــازماني در نظ ــک  کاالي س ی
کمبــود دانــش ســازماني، ضرورتــي بــراي مدیریــت دانــش مــي  

باشــد.

- مدیریــت دانــش، مزیــت رقابتــي ایجــاد مــي  کنــد. دانــش، یــک 
منبــع ضــروري و پایــدار مزیــت رقابتــي اســت. در دوره  اي کــه 
ــش  ــي کــه دان مشــخصه آن، عــدم قطعیــت اســت، شــرکت  های
ــي   ــع م ــازمان توزی ــه در س ــن هم ــازند، آن را بی ــي  س ــد م جدی
کننــد، و آنــرا تبدیــل بــه کاالهــا و خدمــات مــي کننــد، شــرکت  
ــراي ســازمان،  ــش ب ــب، دان ــن ترتی ــي هســتند. بدی ــي رقابت های
ــل  ــکان ح ــازمان، ام ــه س ــد و ب ــي  کن ــاد م ــي ایج ــت رقابت مزی

مســائل و تصــرف فرصــت  هــا را مــي  دهــد.

- مدیریــت دانــش بــه تصمیــم  گیــري اثربخــش  تــر کمــک مــي  
ــر،  ــر و کارآمدت ــري اثربخــش  ت ــم  گی ــراي تصمی ــش ب ــد. دان کن
مــورد نیــاز اســت. تصمیــم  هــا در دنیــاي کنونــي تحــت 
ــد.  ــاه قــرار دارن فشــارهاي عظیــم و چارچــوب  هــاي زمانــي کوت
بدیــن ترتیــب بســیاري از ســازمان  هــا، مدیریــت  دانــش را بــراي 
اطمینــان از اینکــه تصمیــم گیرنــدگان، دانــش صحیــح و کافــي 
را دارا باشــند بــکار مــي  برنــد تــا از تصمیــم  گیــري بــا کیفیــت 
بــاال، مطمئــن شــوند. همچنیــن مدیریــت دانــش، ارزش افــزوده 
ویــژه  اي در حــوزه کاربــرد دانــش ســاختار نیافتــه بــراي تصمیــم  

ــري دارد. گی

- همــکاري. همــکاري بواســطه ظهــور محیــط اینترنــت و 
ــکاري  ــراي هم ــترهایي را  ب ــه بس ــي ک ــب و کار الکترونیک کس
و بــه اشــتراک  گــذاري دانــش در ســطح مرزهــاي جغرافیایــي و 
ســازماني، ضــروري مــي  ســازد، متداولتــر شــده  اســت. در محیــط 
کســب و کار الکترونیکــي، همچنانکــه ســازمان  هــا یــا واحدهــاي 
ــر،  ــا همــکاري یکدیگ ــا بطــور مشــترک و ب کاري در ســازمان  ه
ــاي  ــي مرزه ــي و گاه ــاي جغرافیای ــطح مرزه ــي در س محصوالت
ســازماني، طراحــي مــي  کننــد، همــکاري، بســیار ضــروري مــي  

شــود.

- پراکندگــي ســازماني و جغرافیایــي. ســازمان  هــا بصــورت 
ــوند.  ــغول کار مي ش ــده، مش ــط پراکن ــک محی ــده  اي در ی فزاین
ــه اشــتراک  گــذاري دانــش، اثربخــش  بــدون مدیریــت دانــش، ب
نیســت. بعبارتــي دیگــر، ســازمان  هــا، مدیریــت دانــش را بــراي 
تســهیل ایجــاد، بــه اشــتراک  گــذاري، کســب و بکارگیــري 
ــن  ــازماني اســت. ای ــي و س ــاي جغرافیای ــش در ســطح مرزه دان
ــژه در محیــط کســب و کار الکترونیکــي، مهــم اســت یعنــي  بوی
ــا درون خــود ســازمان در ســطح  ــم ی ــا باه ــه ســازمان  ه جاییک
واحدهــاي کارکــردي و موقعیــت  هــاي مختلــف، همــکاري 
ــراي هــر کســب  ــد. همچنیــن چابکــي ســازمان کــه ب مــي  کنن
و کارالکترونیکــي، حیاتــي اســت را افزایــش مــي  دهــد و بدیــن 
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ــر  ــه ه ــرعت ب ــه س ــا ب ــازد ت ــي  س ــادر م ــازمان را ق ــب س ترتی
ــردازد. ــازار بپ ــري در ب تغیی

ــراد  ــه. اف ــاوري بهبــود یافت ــت، ارتباطــات از راه دور و فن - اینترن
بــا اســتفاده از اینترنــت، ســرمایه  اي از اطالعــات و دانــش ایجــاد 
مــي  کننــد. مــي  تــوان گفــت کــه ســازمان  هــا مدیریــت دانــش 
ــب،  ــت را کس ــود در اینترن ــش موج ــه دان ــور ک ــن منظ را بدی
ســازماندهي، تجزیــه و تحلیــل و اعمــال کننــد، مدیریــت دانــش 
را بــکار مــي  گیرنــد؛ دانشــي کــه مــي  توانــد بــراي محیــط  هــاي 
ــا،  ــازمان  ه ــیاري از س ــد. بس ــمند باش ــان، ارزش ــژه کار  یش وی
زیرســاخت ارتباطــات از راه دور و شــبکه  هــاي پرســرعتي دارنــد 
ــه اشــتراک  گــذاري ســریع و کارآمــد دانــش را امکانپذیــر  کــه ب
مــي  ســازد. ایــن منتــج بــه نیــاز ســازمان  هــا بــه مدیریت ســرمایه 
دانشــي مــي  شــود کــه از طریــق ایــن فنــاوري  هــاي ارتباطــات از 

ــر ســرعت، جابجــا مــي  شــوند. راه دور و شــبکه هــاي پ

ــغل   ــي، ش ــط  کاري کنون ــان در محی ــش. کارکن ــف دان - تضعی
ــا ســازمان  ــه آنه ــي ک ــد. زمان ــر مــي  دهن ــا را بســهولت، تغیی ه
را تــرک مــي  کننــد، دانــش و تجربــه  شــان را بــا خــود مــي  برنــد 
کــه ایــن موجــب تضعیــف دانــش در ســازمان مــي  شــود. اکنــون 
ــت  ــق مدیری ــش از طری ــردن دان ــت ک ــا روي مدیری ــازمان  ه س
ــه  ــان را ترغیــب ب ــا اینکــه کارکن ــش متمرکــز مــي  شــوند ت دان
مانــدن در ســازمان کننــد. ایــن بویــژه بــراي ســازمان  هایــي مهــم 
خواهــد بــود کــه بــه دانــش بــه عنــوان یــک دارایــي اســتراتژیک 
نــگاه مــي  کننــد. در بســیاري از ســازمان  هــا، حفاظــت از دانــش 
در سیســتم  هــاي مدیریــت عملکــرد، ســاخته مــي  شــود بعنــوان 

شــاخصي از رشــد دانــش و ســرمایه فکــري.

ــدرت  ــش، ق ــطه »دان ــش بواس ــکار دان ــش. احت ــکار دان - احت
اســت« کــه در بســیاري از ســازمان  هــا وجــود  دارد، اتفــاق مــي  
افتــد. ایــن احتــکار، اغلــب درون ســیلوهاي کارکردي در ســازمان، 
ــت وجــود  ــان واحدهــاي کاري در ســازمان، رقاب ــا جاییکــه می ی
ــق  ــد از طری دارد، ذخیــره مــي  شــود. مدیریــت دانــش مــي  توان
پــاداش دادن بــه افــراد بــراي بــه اشــتراک گــذاري دانششــان، بــر 
ــن دلیــل کــه  ــه ای ــراد نیــز اغلــب ب ــن مســاله غلبــه کنــد. اف ای
بســتر مناســبي بــراي بــه اشــتراک گــذاري اثربخــش دانششــان 
ــد. مدیریــت دانــش  ــه احتــکار دانــش مي پردازن ــدارد، ب وجــود ن
ــذاري  ــتراک گ ــه اش ــترهاي ب ــا و بس ــن فناوري ه ــد ای ــي توان م

دانــش را فراهــم کنــد.

ــراي  ــي ب ــان و انتخــاب، ضرورت ــي. زم ــاي داخل ــدم کارایي ه - ع
مدیریــت دانــش مي باشــد. دانســتن اینکــه  چــه دانشــي موجــود 
ــن هســتند،  ــراي اســتفاده، بهتری اســت و اینکــه چــه منابعــي ب
ــه اینکــه  ــد ب ــراد مشــکل اســت. ســازمان ها، عالقه مندن ــراي اف ب
تجربــه چگونــه مي توانــد اثربخش تــر و ســریعتر انتقــال داده شــود 
و اینکــه چگونــه بینــش ارزشــمندي بدســت آیــد و مستندســازي 
شــود بگونــه اي کــه قابــل اســتفاده مجــدد باشــد. فرصت هــاي از 
ــي،  ــه، زمــان تلــف شــده و عــدم کارایي هــاي عملیات دســت رفت
ــه  ــث هزین ــد و باع ــي مي کنن ــي را بازنمای ــت رقابت ــدم مزی ع
ــود  ــه خ ــود ک ــي مي ش ــج ضعیف ــد و نتای ــش درآم ــي، کاه اضاف

ــازمان ها  ــط س ــش توس ــت دان ــري مدیری ــراي بکارگی ــي ب دالیل
هســتند. صرفه جویــي زمانــي و بنابرایــن صرفه جویــي در هزینــه 
ــورد  ــش در م ــاره کاري بخاطــر دان ــاب از دوب در قالب هــاي اجتن
دانــش موجــود یــا کارهــاي قبــال انجــام شــده، حاصــل مي شــود 
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مدیر عالي دانش 
     آنطــور کــه راب و ویتیــچ  بحــث مي کننــد، بــه منظــور پــل 
زدن شــکاف میــان دانســتن و عمــل کــردن، شــرکتهاي بیشــتر 
ــد  ــاد مي کنن ــژه اي را ایج ــي وی ــک پســت مدیریت و بیشــتري، ی
ــن  ــماري از عناوی ــود. ش ــده مي ش ــش نامی ــي دان ــر عال ــه مدی ک
ــا  ــتند ام ــت هس ــا آن در رقاب ــش ب ــي دان ــر عال ــن مدی جایگزی
افــراد رســمي ایــن پســت، اهــداف مشــابهي را دنبــال مي کننــد. 
وظیفــه آنــان، بهینــه کــردن دارایي هــاي دانشــي شرکتشــان بــه 
منظــور افزایــش فرصت هــاي تجــاري اســت. جریانهــاي دانــش در 
ســازمان مي توانــد بــا یــک بــازي فوتبــال مقایســه شــود. بازیکنان 
ــکلهاي  ــه ش ــد و ب ــاس مي دهن ــر پ ــه یکدیگ ــوپ را ب ــال، ت فوتب
ــري  ــه موقعیــت برت ــا ب ــد ت ــر، باهــم تعامــل مي کنن ــاًل متغی کام
نســبت بــه حریــف، دســت یابنــد. در حالتــي مشــابه، دانشــورزان، 
ــاس  ــه یکدیگــر، پ ــش مربوطــه را ب دائمــاً بیت هــا و قطعــات دان
ــب آمــدن در یــک محیــط رقابتــي،  ــه منظــور غال ــد و ب مي دهن
ــه  ــا توج ــد. ب ــارکت مي کنن ــش، مش ــاي دان ــبکه هاي پوی در ش
ــاي داور و  ــش، نقش ه ــي دان ــران عال ــال، مدی ــتعاره فوتب ــه اس ب
مربــي را ترکیــب مي کننــد. مدیــر عالــي اطالعــات بــا پشــتیباني 
حامیــان کلیــدي، تعییــن کننــده حــدود فضایــي اســت کــه در 
ــد و نیــز مشــخص کننــده  آن، مدیریــت دانــش، رشــد  مــي یاب
حریم هایــي اســت کــه بمنظــور حفــظ ابتــکارات مدیریــت 
ــور  ــد از آن عب ــازماني نبای ــي س ــداف کل ــتاي اه ــش در راس دان
کــرد. آنهــا بــا مشــخص کــردن برخــي قواعــد اساســي، تــوپ را 
ــران  ــد. امــا مدی ــازي را تحــت کنتــرل درمــي آورن در زمیــن و ب
عالــي دانــش، فراتــر از نقــش ایســتاي یــک داور، عمــل مي کننــد. 
آنهــا هماننــد یــک مربــي اثربخــش، بازیگــران امیدبخــش داخلــي 
را بــا اســتعدادي کــه از بیــرون مي آیــد، تــر کیــب مي کننــد تــا 
ابــزار برنــده اي را ایجــاد کننــد کــه ابتــکارات نویدبخــش مدیریــت 
ــص  ــا تخص ــا را ب ــد و آنه ــک مي کن ــایي و لین ــش را شناس دان
خارجــي بــه منظــور ایجــاد شــبکه هاي گســترده دانــش، ترکیــب 
مي کنــد. مدیــران کــه در جســتجوي راه هایــي بــراي بکارگیــري 
ــا  ــت ب ــن اس ــند ممک ــود مي باش ــش خ ــتراتژي دان ــش اس اثربخ
ــه  ــش، ب ــازار دان ــک ب ــوان ی ــن شــرکت خــود بعن در نظــر گرفت
ایــن منظورکمــک کننــد. مبــادالت درون بــازار دانش توســط ســه 
بازیگــر اصلــي، جهــت مي یابنــد: خریــداران دانــش، فروشــندگان 
دانــش، و واســطه هاي دانــش. مدیــران عالــي دانــش، اغلــب، خــود 
ــف  ــي از وظای ــد. یک ــش مي بینن ــطه دان ــک واس ــش ی را در نق
کلیــدي آنهــا، ایجــاد اتصاالتــي میــان خریــداران و فروشــندگان 
ــه منظــور بهینه ســازي دارایي هــاي دانشــي شــرکت مي باشــد.  ب
از ایــن رو، شــناختن بــازار داخلــي و توانایــي تعییــن افــراد 
ــه اي  ــي پای ــش از اهمیت ــي دان ــر عال ــراي کار مدی ــب، ب مناس

برخــوردار اســت ]13[.
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     بــا توجــه بــه کوئــاداس ]12[ سیســتم هاي مدیریــت دانــش 
بــه طبقــه اي از سیســتم هاي اطالعاتــي بــر مي گــردد کــه 
ــي  ــود. یعن ــرده مي ش ــکار ب ــازماني ب ــش س ــت دان ــراي مدیری ب
ــتند  ــات هس ــاوري اطالع ــر فن ــي ب ــتمهاي مبتن ــا، سیس آن ه
ــاخت،  ــازماني س ــاي س ــاي فراینده ــراي پشــتیباني و ارتق ــه ب ک
ذخیــره/ بازیابــي، انتقــال و بکارگیــري دانــش، ایجــاد مي شــوند. 
بســیاري از ابتــکارات مدیریــت دانــش وابســته بــه فنــاوري 
اطالعــات بعنــوان یــک توانمنــد ســاز مي باشــد. درحالیکــه 
ــکار  ــش ب ــت دان ــه مباحــث مدیری ــراي هم ــات ب ــاوري اطالع فن
ــت  ــد مدیری ــي  مي توان ــوارد مختلف ــا در م ــود ام ــرده نمي ش ب
دانــش را پشــتیباني کنــد. شــماري از مثال هــاي آن را مــي 
تــوان بدیــن صــورت بیــان داشــت: یافتــن منابــع مســتند 
دانــش بــا اســتفاده از دایرکتوریهــاي آنالیــن و جســتجوي 
ــر در  ــا یکدیگ ــش و کار ب ــذاري دان ــتراک گ ــه اش ــگاه داده؛ ب پای
تیم هــاي مجــازي؛ و یادگیــري درمــورد نیازهــا و رفتــار مشــتري 
ــاوري  ــي، فن ــه و تحلیــل داده هــاي مبــادالت. بطــور کل ــا تجزی ب
ــد:  ــد بده ــش مي توان ــت دان ــه مدیری ــرد ب ــه کارک ــات، س اطالع
ــاخت  ــا، س ــن کاره ــذاري بهتری ــتراک گ ــه اش ــذاري و ب ــد گ ک
ــش.  ــبکه هاي دان ــاخت ش ــش، و س ــه دان ــاي یکپارچ دایرکتوریه
ــازمانها  ــراي س ــش، زیرســاخت الزم ب ــت دان سیســتمهاي مدیری
ــش را فراهــم مي کننــد.  ــت دان جهــت بکارگیــري فراینــد مدیری
ــکلها  ــه ش ــف ب ــع مختل ــش در صنای ــت دان ــتم هاي مدیری سیس
ــدي  ــش واح ــچ نق ــده اند. هی ــر ش ــي ظاه ــاي مختلف و فرمت ه
ــدارد درســت  ــش وجــود ن ــت دان ــاوري اطالعــات در مدیری از فن
ــتم هاي  ــامل سیس ــدي، ش ــاوري واح ــچ فن ــه هی ــور ک همانط
مدیریــت دانــش نمي باشــد. چایــت متذکــر مي شــود کــه 
ــدي  ــر کلی ــامل عناص ــد ش ــش بای ــت دان ــتم هاي مدیری سیس

ــل: ــري از قبی ــند؛ عناص ــازمان باش ــي س ــرمایه دانش س

ــراي  ــي کــه توانایــي ســازمان را ب 1. اطالعــات در مــورد کارکنان
ــود  ــاز، بهب ــورد نی ــش م ــا و دان ــا مهارت ه ــرادي ب ــایي اف شناس

ــد، مي ده

ــه  ــه ب ــي ک ــاب رجوع های ــتریان و ارب ــورد مش ــات در م 2. اطالع
ــا  ــه آنه ــتیباني و ب ــا پش ــا از آنه ــد ت ــي  کنن ــک م ــازمانها کم س

ــد، ــاني کنن ــت رس خدم

3. اطالعــات در مــورد متدولــوژي  هــا و ابزارهایــي کــه بــه 
ســازمان  هــا امــکان مــي  دهــد تــا کیفیــت و خدمــات مناســبي را 

ــد،  ــه دهن ــش ارائ ــد و اثربخ ــورت کارآم بص

ــرد را  ــر ف ــه ه ــي ک ــروه  های ــا و گ ــورد کاره ــات در م 4. اطالع
ــي  دارد.  ــه م ــه روز نگ ــا، ب ــر ج ــان و ه ــر زم ــازمان، در ه در س
ــش  ــت دان ــک جــزء سیســتم مدیری ــا ی ــات، تنه ــاوري اطالع فن
ــازمانها  ــزار، س ــرم اف ــزار و ن ــخت اف ــورد س ــالوه، در م ــت. بع اس
ــگ، و  ــوا، فرهن ــث محت ــه مباح ــتري ب ــیار بیش ــه بس ــد توج بای

ــد. ــاخت بدهن زیرس

سیستم  هاي مبتني بر دانش 
   بــه گفتــه لیائــو ســواالت مشــترک محققانــي کــه سیســتم  هاي 
مبتنــي بــر دانــش را مــورد اســتفاده قــرار مــي  دهنــد عبارتنــد از: 
آیــا سیســتم  هــاي مبتنــي بــر دانــش، ســازمان را هوشــمند  تــر 
مــي  کنــد؟ دانــش، چگونــه درون ســازمان، اســتفاده و تولیــد مــي  
شــود؟ چــه چیــزي بایــد انجــام شــود تــا سیســتم  هــاي مبتنــي 
بــر دانــش بتواننــد جــاي خــود را بعنــوان ابــزاري بــراي مدیریــت 
دانــش بدســت آورنــد؟ چــه فنــاوري را سیســتم  هــاي مبتنــي بــر 
ــي  ــه سیســتم  هــاي مبتن ــد؟ و چگون ــش، پشــتیباني مي کنن دان
بــر دانــش را در قلمــرو مشــکل خاصــي بــکار بــرد؟ رایــج  تریــن 
ــت  ــور اس ــان مح ــش، انس ــر دان ــي ب ــتم هاي مبتن ــف سیس تعری
کــه ایــن واقعیــت را نشــان مــي  دهــد کــه سیســتم  هــاي مبتنــي 
ــالش  ــد و اینکــه ت ــش، ریشــه در هــوش مصنوعــي  دارن ــر دان ب
ــاي  ــتم  ه ــد و وارد سیس ــاني را درک کنن ــش انس ــا دان ــد ت دارن
کامپیوتــري کننــد. چهــار عنصــر اصلــي سیســتم  هــاي مبتنــي 
بــر دانــش عبارتنــد از: یــک پایــگاه دانــش، یــک موتــور جســتجو، 
یــک ابــزار مهندســي دانــش، و یــک رابــط کاربــري ویــژه. 
ــر دانــش شــامل همــه  بعبــارت دیگــر، سیســتم  هــاي مبتنــي ب
ــي   ــه م ــازماني اســت ک ــات س ــن  آوري اطالع ــاي ف آن کارکرده
توانــد یــاري رســان مدیریــت دارایــي  هــاي دانشــي یــک ســازمان 
ــتم   ــره، سیس ــاي خب ــتم  ه ــل سیس ــي از قبی ــد؛ کارکردهای باش
هــاي مبتنــي بــر قاعــده، گــروه افــزار، و سیســتم  هــاي مدیریــت 

ــگاه داده ]8[. پای

رویکرد مهندسي دانش
   تکنیــک  هــاي مبتنــي بــر دانــش مــي  تواننــد بطــور اثربخــش  
ــه  ــه  اي، ب ــري ابعادچندگان ــا بکارگی ــا ب ــوند ت ــال ش ــري، اعم ت

ــد از: ــاد عبارتن ــن ابع ــت؛ ای ــي دســت یاف اهــداف نهای

- کســب دانــش ، کــه فراینــد کســب اطالعــات از جنبــه  هــاي 
ــه  ــراد ب ــاي اف ــس و ذهــن  ه ــف شــامل اســناد دســت  نوی مختل
ــد. ــف مــي  کن ــر را توصی ــل دسترســي کامپیوت ــانه قاب درون رس

- مدیریــت دانــش، کــه بــا مباحثــي مرتبــط بــا ناهمگنــي  هــاي 
ــد  ــي مانن ــع مختلف ــه از مناب ــي ک ــم اطالعات ــاي مه ــه  ه جنب
ــه  ــه و مراحــل چندگان ــه، پــروژه  هــاي چندگان ذینفعــان چندگان

ــروکار دارد. ــد، س ــي  آی ــد م فراین

- کشــف دانــش ، کــه شــامل اســتفاده از تکنیــک  هایــي نوظهــور 
بــراي تجزیــه و تحلیــل مقادیــر عظیم اطالعــات و براي دســتیابي 
ــاي  ــد بینــش  ه ــي  توان ــه م ــي  باشــد ک ــه دانشــي م خــودکار ب

بهتــري را در مــورد اطالعــات مربوطــه فراهــم کنــد.

ــا  ــذف ی ــودکار ح ــل خ ــا عم ــد ی ــه فراین ــش ، ک ــع دان - توزی
کســب  مرتبــط  تریــن بخــش  هــاي اطالعــات از یــک زیرســاخت 
ــا  ــر کامپیوتــر را فراهــم مــي  کنــد، ب عظیــم اطالعــات مبتنــي ب
چنــان فراینــدي کــه بــا توجــه بــه نیازهــاي گــروه  هــاي مختلــف 
کاربــران در هــر مجموعــه مرتبطــي از ســازمان  هــا، تعدیــل مــي  

شــود.
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ــن  ــاس ای ــتند. براس ــط هس ــم مرتب ــد، به ــار بع ــن چه        ای
چارچــوب چهــار بعــدي بــاال، مجموعــه  اي از ابــزار، مکمــل، ایجاد 
شــده  انــد تــا نیازهــاي کارکــردي مربوطــه را ارضــا کننــد ]14[.

مدیریت دانش در ایران
   در صنایــع اطــالع رســاني ایــران، ســاختاري برابر در حال شــکل 
گیــري اســت. در حالیکــه موسســات دولتــي و بخــش خصوصي در 
حــال مکانیــزه کــردن روندهــاي تجــاري خویــش و ایجــاد پایــگاه  
ــه  ــت ب ــن صنع ــي از ای ــش کوچک ــتند، بخ ــي هس ــاي اطالعات ه
ــز  ــال مرک ــراي مث ــد. ب ــش حرکــت مــي  کن ــت دان ســوي مدیری
ــن راه، ســرمایه  گــذاري  ــران در ای اطالعــات و مــدارک علمــي ای
وســیعي انجــام داده  اســت. نمــودار مدیریــت دانــش در ایــران بــه 
ــر  ــع آوري، و عناص ــام، جم ــات خ ــد: اطالع ــر مي باش ــرح زی ش
داده  اي آن، اســتخراج مــي  گــردد. اطالعــات جمــع  آوري شــده، 
ــا  ــا گرایــش  هــاي مشــخص ی ــرد ت ــرار مــي  گی ــل ق ــورد تحلی م
ترکیــب جدیــد اطالعاتــي بصــورت آمــاري، اســتخراج شــود. ایــن 
ــوارد حتــي بصــورت بازگشــتي انجــام مــي   تحلیــل در برخــي م
پذیــرد. تحلیــل اطالعــات مــي  توانــد بــه اتخــاذ رونــد دانشــگاهي، 
ــن  ــود. ای ــر ش ــاري منج ــد تج ــن رون ــأله و همچنی ــف مس تعری
ــي   ــکیل م ــش را تش ــت دان ــاس مدیری ــر، اس ــا یکدیگ ــا ب رونده
دهنــد. بــا ایــن حــال، پرداختــن بــه مدیریــت دانــش تــا حــدودي 
ــاي  ــد تجــاري، داده  ه ــد تجــاري اســت. در رون ــا رون ــاوت ب متف
خــام، مــورد تحلیــل قــرار مــي  گیرنــد و گرایــش بســوي ایجــاد 
یــک گــزارش داخلــي اســت کــه مي توانــد توســط برنامــه ریــزان 
و سیاســتگذاران تجــاري، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در مدیــرت 
دانــش، نقــاط مشــترک وهــم عــرض نیــز وجــود دارنــد کــه مــي  
تــوان در رونــد تجــاري و رونــد دانشــگاهي از آن اســتفاده کــرد. 
مثــاًل طــرح عضویــت فراگیــر کتابخانــه  هــا توســط مرکــز اطالعات 
و مــدارک علمــي ایــران و نیــز خدمــات پشــتیباني اطــالع رســاني 
ــت  ــاري و مدیری ــد تج ــت رون ــوان در جه ــي  ت ــگاهي را م دانش
دانــش بــکار بــرد. بســته بــه رونــد تجــاري اتخــاذ شــده، مهــارت 
ــوان نقطــه  ــد دانشــگاهي را مــي  ت ــش ایجــاد شــده در رون و دان
ــک نقطــه  ــه ی ــا ب ــرد؛ ام ــکار ب ــا ب ــاز شــرکت  ه ــا نی متناســب ب
ــدارک  ــات و م ــز اطالع ــد مرک ــي دانشــگاهي همانن ــات  ده خدم
ــا بتــوان دانــش تجــاري نیــز کســب  علمــي ایــران نیــاز اســت ت
نمــود. یــک مرکــز اطــالع رســاني بایــد بتوانــد نیازهــاي مخاطبان 
خــود را، چــه دانشــگاهي و چــه تجــاري بــرآورده ســازد، بــا ایــن 
ــان  ــت هاي آن ــه در خواس ــود ک ــان را آگاه نم ــد مخاطب ــال بای ح

ــد در جمــع آوري اطالعــات، مفیــد باشــد ]2[. مــي توان

نکات مهم در موفقیت بهره گیری از مدیریت دانش
ــه مــوارد  ــه منظــور موفقیــت فراینــد مدیریــت دانــش توجــه ب ب

زیــر ضــروری اســت:

1.  قابلیــت اتصــال: تکنولــوژی بــه تنهایــی بــرای موفقیــت 
ــر  ــد زی ــا می توان ــت. ام ــی نیس ــش کاف ــت دان ــرد مدیری رویک
ــال  ــش و فع ــه اشــتراک گذاشــتن دان ــرای ب ســاخت مناســبی ب
ســاز مهمــی باشــد. دسترســی همــه بخش هــای ســازمان 

بــه معمــار مدیریــت دانــش، برنامه هــای مبتنــی بــر وب، 
 ،)Data Mining( کاوی  داده  ابزارهــای  ســیار،  دیوایس هــای 
ــتند.  ــش هس ــت دان ــاخت مدیری ــر س ــتیبان زی ــتازهای پش پیش

تکنولــوژی رفتارهــای جدیــد دانــش را فعــال می ســازد.

2. محتــوا: در ابتــدا، ســازمان  بایــد ممیــزی دانــش را انجــام دهــد 
ــایی  ــش را شناس ــر دان ــذار ب ــی تاثیرگ ــی و بیرون ــاط درون ــا نق ت
کنــد. نیروهــای درونــی و بیرونــی تأثیــر گــذار بــر دانــش اشــکال 
ــانه های  ــور رس ــا ظه ــش مشــتری ی ــد: دان ــد مانن ــی دارن مختلف

جدیــد.

ــا  ــاع عملکرده ــه اجتم ــق ب ــش موف ــت دان ــاع: مدیری 3. اجتم
ــد،  ــه در درون ســازمان همــکاری دارن ــرادی ک ــی از اف ــا گروه ی
وابســته اســت. ایــن افــراد در مراحــل مختلــف نظیــر آماده ســازی، 
ــا یکدیگــر  راه انــدازی، انجــام عملیــات و کســب نتیجــه نهایــی ب

ــد. تعامــل دارن

ــویی  ــد، همس ــت ارش ــت مدیری ــتیبانی و حمای ــگ: پش 4. فرهن
عقایــد، اعتمــاد، انگیــزش اجــزا اصلــی فرهنــگ مدیریــت دانــش 
ــروری  ــزا ض ــن اج ــه ای ــتمر ب ــه مس ــد و توج ــمار می رون ــه ش ب
ــکاران  ــه از هم ــی ک ــه اطالعات ــد ب ــما بای ــی ش ــه عبارت اســت. ب
ــه  ــی ک ــید و اطالعات ــته باش ــاد داش ــد، اعتم ــت می کنی دریاف
همــکار دیگــر از شــما دریافــت می کنــد بــا توجــه بــه اعتمــادی 
کــه بــه کار شــما دارد، ارزشــمند خواهــد بــود و اگــر ایــن رونــد 

ــود.   ــبب می ش ــش را س ــت دان ــت مدیری ــد موفقی ــتمرار یاب اس

ــه  5. تعــاون: جریان هــای کاری در ســازمان های دانــش بســیار ب
هــم وابســته هســتند. ایــن تعــاون رمــز موفقیــت مدیریــت دانــش 
ــد موانعــی نظیــر تفــاوت فرهنگ  هــا  را  اســت، چــرا کــه می توان
از میــان بــردارد و افــراد ســازمان را در جهــت رســیدن بــه اهــداف 

ــت کند. هدای

ــه  ــش ب ــت  دان ــرمایه گذاری در مدیری ــذاری: س ــرمایه گ 6. س
منظــور تســریع بهره گیــری از نوآوری هــا و افزایــش دانــش 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــل مهم ــازمان عام ــراد س اف

ــکات  ــه ن ــه ب ــتماتیک و توج ــت درک سیس ــوان گف ــس می ت پ
ــش را  ــزی دان ــا ممی ــد ت ــک می کن ــازمان ها کم ــه س ــوق ب ف
ــا  ــش را ب ــر بخ ــش اث ــت دان ــتراتژی مدیری ــد و اس ــام دهن انج

ــد ]3[. ــازی نماین ــاده س ــت پی موفقی

نتیجه گیری
    در بــازار رقابتــی امــروز کــه مشــخصه اصلــی آن عــدم قطعیــت 
اســت، ســازمانهایی توانایــی رقابــت را دارنــد کــه دانــش جدیــد را 
ایجــاد توزیــع و آن را تبدیــل بــه کاال و خدمــات می کننــد، بدیــن 
ــرای ســازمان مزیــت رقابتــی ایجــاد می کنــد و  ترتیــب دانــش ب
بــه ســازمان، امــکان حــل مســائل و تصــرف فرصت هــای جدیــد 
ــت  ــوالً مدیری ــه اص ــت ک ــه داش ــد توج ــن بای ــد. همچنی می ده
ــت.  ــر نیس ــش، امکان پذی ــر دان ــي نظی ــوس و ذهن ــزي ناملم چی
تکنولوژي هــاي  دانــش-  منابــع  مي شــود،  مدیریــت  آنچــه 
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عنصــر انســاني اســت کــه منبــع تمامــي دانش هاســت. ســازمان 
یــا شــرکتي کــه در کارکنــان خــود انگیــزه الزم بــراي اشــتراک 
دانــش ایجــاد نکــرده باشــد، حجــم بســیار چشــمگیري از دانــش 
خــود را از دســت خواهــد داد. نکته اساســي پشــت پــرده مدیریت 
دانــش ایــن اســت کــه بهبــود تمــام عوامــل منجــر بــه موفقیــت 
یــک ســازمان، مثــل خالقیــت ســازماني، کیفیــت محصــوالت و 
ــش  ــات، در گــرو دســترس پذیري و اســتفاده کارامــد از دان خدم
برتــر و بهتــر اســت. مســلماً تــا چنــد ســال آتــي، مقولــه دانــش 
ــي مجموعه هــاي ســازماني  ــر تمام ــوان جــزء جدایي ناپذی ــه عن ب
خواهــد شــد و ســازمان هایي در ایــن زمینــه موفــق خواهنــد بــود 
ــراي پیاده ســازي آن را فراهــم کــرده  ــه زیرســاخت هاي الزم ب ک

و چارچــوب مناســب آن را طراحــي کننــد.
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فراخوان و رویدادهای علیم مرکز
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نانوامولسیون ها و کاربرد آنها در صنعت غذا
دکتر نویده انرجان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

چکیده
نانوامولســیون ها در حقیقــت امولســیون هایی هســتند کــه انــدازه ذرات فــاز پراکنــده آنهــا در محــدوده نانومتریــک بــوده 
ــاال  ــرژی ب ــه دو روش ان ــا امولســیون های عــادی هســتند. ایــن سیســتم ها کــه ب ــری در مقایســه ب ــداری باالت و دارای پای
ــن  ــه و ضم ــی را در برگرفت ــواد غذای ــود در م ــال موج ــت فع ــات زیس ــد ترکیب ــوند، قادرن ــد می ش ــن تولی ــرژی پایی و ان
ریزپوشــانی و محافظــت از آنهــا، بعنــوان سیســتم حامــل نانوســاختار عمــل کــرده و آنهــا را تــا رســیدن دقیــق بــه ســلول 
ــذب  ــی، ج ــت آب ــش محلولی ــه افزای ــر ب ــیون ها منج ــذی در نانوامولس ــات مغ ــردن ترکیب ــد. وارد ک ــت کنن ــدف هدای ه
ســلولی و پایــداری ســاختاری آنهــا گشــته و عملکــرد زیســتی و فیزیکی-شــیمیایی آنهــا را بــه طــور قابــل توجهــی ارتقــا 
ــی  ــه ترکیبات ــی از جمل ــیدان های طبیع ــی و آنتی اکس ــانس های گیاه ــی، اس ــای طبیع ــا، رنگدانه ه ــد. ویتامین ه می دهن

هســتند کــه قادرنــد در ســاختارهای نانوامولســیونی وارد شــده و کارایــی خــود را بــه طــور چشــمگیری ارتقــا دهنــد. 

مقدمه
ــدودا  ــه ح ــت ک ــر اس ــاردم ) 9-10( مت ــک میلی ــر ی ــک نانومت ی
چهــار برابــر قطــر یــک اتــم اســت. تعاریــف متعــددی بــرای نانــو 
ذرات وجــود دارد، امــا بطــور کلــی ذراتــی کــه دســت کــم یــک 
ــد  ــر باش ــو مت ــا 500 نان ــن 1 ت ــدازه ای بی ــا دارای ان ــد آنه بع
ــه نانوصفحــات  ــا نانوســاختار شــناخته میشــوند. در حالیک عمدت
دارای یــک بعــد نانومتریــک و نانــو ســیمها دارای دو بعــد 
ــدوده  ــد در مح ــه بع ــر س ــوذرات از ه ــتند، نان ــک هس نانومتری
ــاس  ــاختارهایی در مقی ــد س ــا تولی ــند ]1[. ب ــک میباش نانومتری
نانومتــر، مــی تــوان خــواص مربــوط بــه ملکــول هــای ســطحی 
ــش- ــانایی و واکن ــت، رس ــگ، محلولی ــد رن ــاختارها مانن آن س

پذیــری آنهــا را بــه طــرز قابــل توجهــی ارتقــا داد و بهبود بخشــید 
]2[. زیــرا مهمتریــن ویژگــی نانوســاختارها نســبت بســیار بــاالی 
ســطح بــه حجــم آنهاســت کــه در اثــر کاهــش انــدازه ی ذره رخ 
ــوذرات  ــه حجــم نان ــاالی ســطح ب ــن نســبت ب ــد. همی ــی ده م
منجــر بــه افزایــش تعــداد اتــم هــا ی موجــود در ســطح و غلبــه 
ــا رفتــار اتــم هــا ی  ی رفتــار اتــم هــا ی ســطحی در مقایســه ب
ــوزه ای  ــع ح ــوژی در واق ــذا نانوتکنول ــود ]3[. ل ــی ش ــی م درون
مابیــن اثــرات کوانتومــی اتــم هــا و مولکــول هــا و خــواص تــوده 

ــت  ]4[.   ــواد اس ای م

ــث  ــری باع ــاس نانومت ــاده در مقی ــرد م ــه ف ــر ب ــواص منحص خ
ــازی  ــم زیســت شناســی و داروس ــی در عل ــاد تحــول عظیم ایج

شــد، بــه طــوری کــه نانوتکنولــوژی امــکان رســاندن هدفمنــد و 
کنتــرل شــده و قــرار دادن اجــزاء و ترکیبــات خــاص در داخــل 
ســلول هــا را فراهــم آورد. لــذا سیســتم هــای حامــل نانوســاختار 
یکــی از مهمتریــن شــاخه هایــی اســت کــه نانــو تکنولــوژی را بــه 
علــوم زیســتی و داروســازی پیونــد مــی دهــد. ایــن سیســتم هــا 
بــا در بــر گرفتــن و ریــز پوشــانی )Encapsulation( ترکیبــات 
زیســت فعــال در خــود، امــکان کاهــش انــدازه آنهــا تــا مقیــاس 
ــا در  ــت از آنه ــر حفاظ ــالوه ب ــرده و  ع ــم ک ــری را فراه نانومت
ــا در آب را  ــش آنه ــت پخ ــی، قابلی ــای محیط ــترس ه ــر اس براب
ــد.  ــی کنن ــت م ــدف هدای ــلول ه ــه س ــا را ب ــش داده و آنه افزای
اغلــب ایــن سیســتم هــای حامــل توانایــی آزاد ســازی کنتــرل 
شــده ترکیبــات در برگرفتــه را دارنــد و همیــن امــر باعــث حفــظ 
پایــداری غلظــت آنهــا در طــول یــک زمــان مشــخص در سیســتم 

ــردد ]5[.  ــی می گ ــای بیولوژیک ه

سیستم های حامل نانوساختار
نانوامولســیون هــا، میکروامولســیون هــا، نانولیپــوزم هــا، نانوذرات 
جامــد لیپیــدی )SLN. Solid lipid nanoparticles( و نانــوژل 
ــند  ــاختار میباش ــل نانوس ــای حام ــتم ه ــن سیس ــا از مهمتری ه
کــه بــا توجــه بــه ماهیــت مــاده زیســت فعــال و سیســتم هــدف 
و همچنیــن در دســترس بــودن مــواد کمکــی انتخــاب میشــوند. 
ــی  ــان م ــا را نش ــتم ه ــن سیس ــماتیکی ای ــاختار ش ــکل 1 س ش

دهــد. 

شکل 1. ساختار شماتیکی برخی از سیستم های حامل نانوساختار
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نانوامولســیون هــا از پــر کاربردتریــن سیســتم هــای حامــل نانــو 
ــوم مختلــف خصوصــا صنعــت غــذا مــی باشــند،  ســاختار در عل
ــال  ــات زیســت فع ــف وســیعی از ترکیب ــادر هســتند طی ــرا ق زی
لیپیــدی را کــه اغلــب بــه خاطــر نامحلــول در آب بــودن و 
حســاس بــودن در برابــر عوامــل محیطــی ماننــد اکســیژن، 
گرمــا و نــور منجــر بــه بــروز مشــکالت جــدی مــی شــوند، را بــا 
ــر گرفتــه و مشــکالت آنهــا را مرتفــع ســازند ]6[.  موفقیــت در ب
در ادامــه منحصــرا نانوامولســیون هــا، ایــن سیســتم هــای حامــل 

ــد.  ــرار مــی گیرن ــورد بررســی ق ــذا م ــرد در صنعــت غ پرکارب

نانوامولسیون ها
نانوامولســیون هــا از قطــرات بســیار ریــز نانومتــری تشــکیل شــده 
انــد کــه در یــک فــاز پیوســته بصــورت پراکنــده و پخــش شــده 
وجــود دارنــد ]7[. عمدتــا قطبیــت ذرات پخــش شــده و محیــط 
پیوســته متفــاوت اســت؛ بــه طــوری کــه اگــر ذرات پخــش شــده 
ــده  ــش ش ــر ذرات پخ ــته آب و اگ ــاز پیوس ــند ف ــدی باش لیپی
ماهیــت قطبــی و آبدوســت داشــته باشــند، فــاز پیوســته ماهیــت 
غیــر قطبــی خواهــد داشــت. نانوامولســیون هــا موجــب افزایــش 
محلولیــت یــک ترکیــب در حــالل مــورد نظــر کــه بــا آن دارای 
قطبیــت متفــاوت اســت، می گــردد. در ســاختار نانوامولســیون ها 
از ترکیبــات فعــال ســطحی یــا کاهــش دهنــده انــرژی ســطحی 
ــوذرات ایجــاد شــده اســتفاده مــی شــود  جهــت پایدارســازی نان
کــه ایــن ترکیبــات تحــت عنــوان پایــدار کننــده شــناخته مــی 
شــوند. پــس وجــود فــاز پیوســته، ذرات نانومتریــک پخــش شــده 
ــت  ــروری اس ــیون ض ــاختار نانوامولس ــک س ــده در ی و پایدارکنن

 .]8[

پایداری نانوامولسیون ها
هــر چنــد نانوامولســیون هــا از نظــر ترمودینامیکــی سیســتم هــا 
ی ناپایــداری هســتند کــه در طــول زمــان دســتخوش تغییــر مــی 
شــوند، پایــداری آنهــا در مقایســه بــا امولســیون هــای معمولــی 
ــا  ــیون ه ــداری نانوامولس ــت. پای ــی باالس ــل توجه ــرز قاب ــه ط ب
ــور  ــود. منظ ــی میش ــیمیایی بررس ــی و ش ــدگاه فیزیک از رو دی
ــدازه  ــدن ان ــت مان ــا ثاب ــیون ه ــی نانوامولس ــداری فیزیک از پای
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــی باش ــان م ــول زم ــده در ط ــاز پراکن ذرات ف
ــد.  ــی باش ــر م ــتن ذرات میس ــم پیوس ــری از به ــط جلوگی توس
شــایان ذکــر اســت کــه ذرات فــاز پراکنــده اغلــب تمایــل ذاتــی 
بــه بهــم پیوســتن و رشــد انــدازه ذرات دارنــد کــه بایــد از ایــن 

تمایــل ذاتــی آنهــا جلوگیــری شــده و سیســتم هــای نانوســاختار 
پایدارســازی شــوند ]7[. شــکل 2 مکانیســم هــای ناپایــداری در 

سیســتم هــای امولســیونی را نشــان مــی دهــد. 

ــاز  ــا ف ــده ب ــش ش ــای ذرات پخ ــول ه ــیته ملک ــالف دانس اخت
پیوســته، جاذبــه الکترواســتاتیک بیــن ذرات پخش شــده و تمایل 
چســبیدن ذرات بــا  انــدازه کوچکتــر بــه ذرات بزرگتــر کــه تحــت 
عنــوان رســیده شــدن شــناخته مــی شــود از مهمتریــن دالیــل 
ناپایــداری امولسیونهاســت. در سیســتم هــای نانوامولســیونی بــه 
دلیــل انــدازه نانومتریــک فــاز پراکنــده ناپایــداری هــای خامــه ای 
شــدن )Creaming( و دلمــه شــدن )Flocculation( معموال رخ 
 Ostwald( نمــی دهــد و تنهــا عامــل ناپایــداری رســیده شــدن
ripening( میباشــد کــه اغلــب میتــوان بــا اســتفاده از ترکیباتــی 
ــدن  ــیده ش ــای رس ــده ه ــق اندازن ــه تعوی ــوان ب ــت عن ــه تح ک
)Ripening retarders( هســتند، از بــروز ایــن ناپایــداری هــم در 
نانوامولســیون هــا جلوگیــری کــرد ]9[. وجــود پایــداری فیزیکــی 
ــی  ــای نانوامولســیونی م ــرای سیســتم ه ــک شــرط اساســی ب ی
ــد نامناســب  ــح و روش تولی ــا صحی ــای ن باشــد. فرموالســیون ه
منجــر بــه چســبیده شــدن ذرات بــه هــم و بزرگتــر شــدن انــدازه 
ــور  ــی حض ــت کل ــردد. در حال ــی گ ــان م ــول زم ــا در ط آن ه
ذرات بــا انــدازه هــای متفــاوت  )سیســتم هــای پلــی دیســپرس 
ــان  ــه ایجــاد گرادی ــر( منجــر ب ــدازه ذرات وســیع ت ــع ان ــا توزی ب
ــف سیســتم شــده  ــت اشــباع در نواحــی مختل غلظــت و محلولی
ــه  ــد ک ــی ده ــش م ــده ی رســیده شــدن را افزای و ســرعت پدی
ایــن پدیــده خــود موجــب رشــد انــدازه ذرات در سیســتم مــی-

شــود.  در طــول فرآیند رســیده شــدن، مولکــول از ذرات کوچکتر 
ــه ســمت  ذرات  ــال ب ــاده زیســت فع ــاالی م ــای ب ــا غلظــت ه ب
بزرگتــر کــه غلظــت پاییــن تــر اســت، نفــوذ کــرده  یــک محلــول 
فــوق اشــباع در اطــراف ذرات بــزرگ ایحــاد می کننــد، کــه ایــن 
امــر موجــب باعــث تبلــور آنهــا روی ذرات بزرگتــر و رشــد انــدازه 
ــای  ــتم ه ــرای سیس ــه ب ــچ وج ــه هی ــه ب ــود، ک ــی ش ــا م آن ه

نانوامولســیون مطلــوب نمــی باشــد ]10[. 

در بررســی پایــداری شــیمیایی اغلــب بازدهــی ریزپوشــانی 
)Encapsulation efficiency( یــا بارگــذاری مــاده زیســت 
فعــال )Drug loading( در نانــو امولســیون بــرآورد مــی گــردد. 
ــد  ــن فراین ــال در حی ــاده فع ــن م ــن رفت ــزان از بی ــن می همچنی
بارگــذاری و کاهــش انــدازه ذرات تــا مقیــاس نانــو محاســبه مــی 

شکل 1. ساختار شماتیکی برخی از سیستم های حامل نانوساختار

شکل 2. مکانیسم های ناپایداری در سیستم های امولسیونی



| فصلنامه تخصصی علمی و پژوهشی کیمیا | شماره 17 | زمستان 1399 32

گــردد. نانوامولســیون هــای حــاوی مقادیــر ثابــت ترکیــب زیســت 
ــازی  ــد آزادس ــه در فراین ــه زمانیک ــان، البت ــول زم ــال در ط فع
ــه  ــت. اضاف ــد داش ــی خواهن ــیمیایی باالی ــداری ش ــتند، پای نیس
کــردن آنتــی اکســیدان هایــی ماننــد آلفــا توکوفــرول یــا اســید 
اســکوربیک، و نیــز اســتفاده از سیســتم هــای پایدارکننــده مرکب 
میتواننــد پایــداری شــیمیایی نانوامولســیونها را بــه میــزان قابــل 

ــد ]11[. ــش دهن توجهــی افزای

پایدارکننده ها
چنانچــه اشــاره شــد نانوامولســیون هــا سیســتم هــای ناپایــداری 
ــا  ــدازه ذرات آنه ــت ان ــن اس ــان ممک ــول زم ــه در ط ــتند ک هس
ــد  ــن رش ــق انداخت ــه تعوی ــا ب ــری ی ــرای جلوگی ــد. ب ــد کن رش
بــه  اضافــه کــردن ترکیباتــی موســوم  آنهــا،  انــدازه ذرات 
پایدارکننــده هــا در ایــن سیســتم هــا ضــروری بــه نظــر میرســد. 
ــن نقــش پایدارکننــده هــا در نانوامولســیون هــا، نقــش  مهمتری
ــرای  ــیونها، ب ــد امولس ــی مانن ــه عبارت ــت. ب ــیفایری آنهاس امولس
ــب  ــیفایر مناس ــود امولس ــز وج ــا نی ــیون ه ــکیل نانوامولس تش
ــا  ــده ی ــدار کنن ــش پای ــد نق ضــروری اســت. امولســیفایر میتوان
ــرای  ــا ب ــد. ی ــا کن ــز ایف ــدازه ذرات را نی ــد ان ــده رش ــار کنن مه
ــه  ــوان ب ــری تحــت عن ــات دیگ ــاز اســت ترکیب ــن منظــور نی ای
ــای  ــده ه ــود دهن ــدن، بهب ــیده ش ــای رس ــده ه ــق اندازن تعوی
 electrostatic( الکترواســتاتیک  هــای  پایدارکننــده  بافــت، 
 )steric stabilizers( پایدارکننــده هــای فضایــی ،)stabilizers
ــردد.  ــتفاده گ ــا )weighting agents ( اس ــده ه ــا وزن دهن ی
ــا  ــده ه ــری از امولســیفایرها، پایدارکنن اســتفاده از سیســتم موث
ــدار  ــرروی ســطح ذرات، جهــت پای ــا ی رشــد ب ــده ه و مهارکنن
ســازی نانــوذرات در سیســتم هــا ی نانوامولســیون هــا ضــروری 
ــای  ــول ه ــازی، مولک ــیون س ــد امولس ــول فرآین ــد. در ط میباش
امولســیفایر در فصــل مشــترک دو فازغیــر قابــل  امتــزاج جــذب 
مــی شــوند، بطوریکــه سرآبدوســت ایــن مولکــول هــا در فازآبــی 
و ســرآبگریز یــا چربــی دوســت آن هــا در فــاز چربــی قــرار مــی 
ــاز  ــن دو ف ــاس بی ــث کاهــش ســطح تم ــل باع ــن عم ــرد. ای گی
غیرقابــل امتــزاج و کشــش ســطحی مــی شــود. ایــن مولکــول هــا 
بــه تنهایــی یــا بــه همــراه پایدارکننــده هــا ماننــد یــک پوشــش 
ــا  ــع آن ه ــع تجم ــه و مان ــا را گرفت ــره ه ــراف قط ــی اط حفاظت
مــی شــود. بــا کاهــش کشــش ســطحی، انــرژی کمتــری بــرای 
فرآینــد امولســیون ســازی و همــوژن ســازی مــورد نیــاز اســت 

  .]11  .8[

روش های تشکیل نانوامولسیون ها
نانوامولســیون هــا قادرنــد بــه روش هــای مختلفــی تولیــد شــوند. 
ــا  ــاال ی ــه ب ــن ب ــه دو روش پایی ــی ب ــه طــور کل ــا ب ــن روش ه ای
ــا روش هــای  ــن ی ــه پایی ــاال ب ــرژی و روش ب ــم ان روش هــای ک
ــه پاییــن  ــاال ب ــرژی تقســیم بنــدی مــی شــوند، کــه روش ب پران
ــوده ای از یــک مــاده بطــور متنــاوب کاهــش داده مــی  ســایز ت
شــود تــا ابعــادش بــه ابعــاد نانــو برســد. در واقــع در ایــن روش 
یــک مــاده ی بــزرگ را بــا شــکل دهــی و اصــالح بــه مــاده ای 
بــا ابعــاد نانــو تبدیــل مــی کننــد. در مقابــل، در روش پاییــن بــه 

بــاال، محصــول مــورد نظــر) نانــو ذرات( از کنــار هــم قــرار گرفتــن 
ــد بوجــود  ــو دارن اتــم هــا مولکــول هــا کــه ابعــادی کمتــر از نان
می آینــد. ایــن روش مثــل ســاخت یــک وســیله از قطعــات 
ــز  ــیمیایی نی ــوان روش ش ــه عن ــی ب ــن روش گاه ــت.  ای آن اس
شــناخته مــی شــود ]9. 12[. در شــکل هــای 3 و 4 بــه تعــدادی 

از ایــن روش هــا اشــاره شــده اســت. 

انــرژی بــرای تولیــد  انــرژی بــاال، پارامتــر  در روش هــای 
نانوامولســیون هــا بســیار ضــروری اســت کــه معمــوال بوســیله ی 
همــزدن و یــا  همــوژن ســازی ســرعت یــا فشــار بــاال و عملیــات 
ــط  ــده توس ــد ش ــرژی تولی ــه ان ــود، ک ــی ش ــن م ــوت تامی فراص
روش همــوژن ســازی فشــار بــاال بدلیــل ایجــاد جریــان همگــن و 
قابلیــت تولیــد انــرژی بــاال در مــدت زمــان کــم رایــج تریــن روش 
ــس در روش  ــد. برعک ــی باش ــا م ــیون ه ــد نانوامولس ــرای تولی ب
ــد  ــیونی مانن ــای فرموالس ــب پارامتره ــن اغل ــرژی پایی ــای ان ه
ــای  ــی ه ــی روی ویژگ ــش اساس ــیفایر نق ــت امولس ــوع و غلظ ن

ــد ]14-12[.  ــده میگذارن ــد ش ــیون تولی نانوامولس

کاربرد نانوامولسیون ها در صنعت غذا
چنانچــه اشــاره شــد نانوامولســیون هــا عمدتــا بــه عنــوان 
سیســتم هــای حامــل ریزپوشــانی کننــده و محافــظ نانوســاختار 
ــی هــا و  ــواد فعــال زیســتی، افزودن ــرای محافظــت و انتقــال م ب
ترکیبــات مغــذی فراســودمند مــواد غذایــی  مــورد اســتفاده قــرار 

شکل 3. شماتیک تولید نانوامولسیون ها به روش
 باال به پایین یا انرژی باال

شکل 4. شماتیک تولید نانوامولسیونها به 
روش پایین به باال یا کم انرژی
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e مــی گیرنــد. وارد کــردن ایــن ترکیبــات در ســاختار نانوامولســیون 

منجــر بــه افزایــش محلولیــت آنهــا در آب و ایجــاد سیســتم هــای 
همــوژن، افزایــش جــذب ســلولی آنهــا، افزایــش فعالیــت بیولوژیکی 
و فیزیکی-شــیمیایی آنهــا و جلوگیــری از تخریــب ناخواســته آنهــا 

مــی گــردد. 

عمــده ترکیباتــی کــه کارایــی آنهــا از طریق وارد شــدن در ســاختار 
نانوامولســیون هــا تقویــت مــی گردنــد، عبارتند از: 

ــی  ــا و آنت ــوان آروم ــی بعن ــای گیاه ــن ه ــا و روغ ــانس ه -  اس
ــیدان ــی اکس ــروب و آنت میک

- ویتامین ها

- مکمــل هــا و ترکیبــات دارویــی غذایــی ماننــد اســیدهای چــرب 
غیــر اشــباع، فیتوســترولها، کــو آنزیــم کیــو10و ...

- کاروتنوئیدها بعنوان رنگدانه طبیعی و آنتی اکسیدان

- آنتوسیانین ها بعنوان رنگدانه طبیعی و ماده آنتی اکسیدان

- کلروفیلها بعنوان رنگ دهنده های طبیعی

- آنزیم ها

- میکروارگانیسم های مفید

ــات  ــرد ترکیب ــلولی و عملک ــذب س ــد ج ــا قادرن ــیون ه نانوامولس
زیســت فعــال بــاال را بــه شــدت تقویــت کــرده و در نهایــت کیفیــت 
ــه  ــی ب ــه ای و ایمن ــی را خصوصــا از نقطــه نظــر تغذی ــواد غذای م

ــل توجهــی ارتقــا دهنــد ]1. 12[.  طــور قاب

نتیجه گیری

ــر  ــع منج ــایر صنای ــد س ــذا مانن ــت غ ــوژی در صنع ورود نانوتکنول
بــه ارتقــای قابــل توجــه مــواد غذایــی مــی گــردد. نانوامولســیون 
هــا از پــر کاربردتریــن سیســتم هــای نانوســاختار در صنعــت غــذا 
ــد  ــه تولی ــم هزین ــای ک ــا روش ه ــاده و ب ــیار س ــه بس ــتند ک هس
مــی شــوند و قادرنــد بــا ریــز پوشــانی و کاهــش انــدازه ترکیبــات 
زیســت فعــال موجــود در مــواد غذایــی، کارایــی آنهــا را بــه طــور 
قابــل توجهــی ارتقــا دهنــد و محصــوالت غذایــی بــا خــواص حســی 

و تغذیــه ای بهتــر و ایمنــی باالتــر فراهــم کننــد.
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استقرار هسته های نوآور در مرکز نوآوری
مرکز آموزش علیم کاربردی شریین عسل

در راســتای برگــزاری اســتارت آپ محصــوالت غذایــی ســالمت محــور، دارنــدگان دو ایــده برتــر 
بــه عنــوان هســته های نــوآور مرکــز نــوآوری شــروع بــه فعالیــت نمودنــد. شــایان ذکــر اســت 
فضــای جداگانــه همــراه بــا امکاناتــی از قبیــل رایانــه، دسترســی آســان بــه اینترنــت، میــز و 
ــرای هــر هســته کــه متشــکل از تیــم پنــج نفــره می باشــد اختصــاص داده شــد.  صندلــی  ب
ــز  ــه مرکــز نی ــد از فضــای آزمایشــگاهی و کتابخان ــه آســانی می توانن ــراد ب ــن اف همچنیــن ای

ــد. ــد گردن بهره من
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چکیده:
شــکالت یکــی از پــر مصرف تریــن مــواد خوراکــی اســت کــه از صدهــا ســال پیــش در سراســر نقــاط دنیــا اســتفاده شــده 

. ست ا
شــکالت بــه خوراکی هــای ســاخته شــده از کاکائــو گفتــه میشــود. ایــن مــاده غذایــی پــر طرفــدار و انــرژی زا، بــه طــور 
معمــول از شــکالت جذابتریــن خوراکــی جهــان اســت. کمتــر کســی اســت کــه طعــم بــی نظیــر آن را دوســت نداشــته 
باشــد. شــکالت در صنایــع مختلفــی ماننــد شــیرینی پــزی، بســتنی و ســایر فــرآورده هــای غذائــی و همچنیــن بــه اشــکال 
مختلــف از قبیــل نوشــیدنی، شــربت، طعــم دهنــده، پوشــش یــا شــیرینی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در ایــن مقالــه 
ــا قلــب صنعــت و  ــاره شــکالت و مراحــل تولیــدآن از دل جنگل هــای اســتوایی ت ــر آن اســت کــه اطالعاتــی درب ســعی ب
پــس از ورود بــه خانه هــای مــا ارائــه شــود. همچنیــن در ایــن پژوهــش راهکارهــای نویــن فــرآوری شــکالت در دنیــا مــورد 

بحــث و ارزیابــی قــرار داده شــده اســت.
کلمات کلیدی: دانه کاکائو، شکالت، آسپرژیلوس اوریزه، خط تولید، فراوری، تجارت جهانی، اصول نگهداری.

شکالت
1- مهندس امیر ایزدیار    2- مهندس نازیال بایرامی 

1- مدرس گروه شیمی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، ایران
مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی علوم غذایی شیرین عسل

2- دکتری آمار دانشگاه آنکارا ، ترکیه

1- مقدمه:
آزتکــی  کلمــه  از   (Chocolate( شــکالت  انگلیســی  کلمــه 
ــا  ــده اســت. آزتکه ــه ش ــخ گرفت ــای آب تل ــه معن )Xocolatl( ب
اولیــن کســانی بودنــد کــه از کاکائــو بــه عنــوان خوردنــی 
ــه  جــات و  ــا ادوی ــو را ب ــد، آن هــا دانه هــای کاکائ اســتفاده کردن
فلفــل مخلــوط کــرده و بــه عنــوان نوشــیدنی مصــرف میکردنــد 
ــه آن شــکالت میگوینــد  ــا کــه در طــی زمــان آنچــه امــروزه ب ت
ــگل  ــو از جن ــت کاکائ ــا برداش ــکالت ب ــاخت ش ــد. س ــد آم پدی
ــان همیشــه ســبز و اســتوایی  ــو از درخت ــاز مــی شــود. کاکائ آغ
کاکائــو ماننــد گونــه )Theobroma Cocoa( حاصــل مــی شــود 
کــه در مناطــق اســتوایی مرطوبــی همچــون: آمریــکای مرکــزی و 
جنوبــی، آفریقــای غربــی و جنــوب شــرقی آســیا رشــد مــی کنــد. 
میــوه هــای غالفــی ایــن درخــت دارای دانــه هــای لوبیــا شــکل

هســتند و شــکالت طــی چنــد مرحلــه پــردازش روی ایــن دانــه 
هــا تولیــد مــی شــود .

ــکای مرکــزی و مکزیــک  ــی، آمری ــکای جنوب ــو بومــی آمری کاکائ
اســت و حداقــل بــه مــدت 3 هــزار ســال در ایــن منطقــه کشــت 
ــت و  ــی از کش ــی حاک ــدارک باستانشناس ــت. م ــده اس ــی ش م
اســتفاده خوراکــی از ایــن مــاده در هنــدوراس در حــدود 1100 

ســال پیــش از میــالد مســیح اســت . 

ــس  ــی کاالی لوک ــزی، نوع ــکای مرک ــمت آمری ــکالت در قس ش
بــه شــمار میرفــت و از دانــه هــای کاکائــو هــم بــه عنــوان پــول 
ــیدنی  ــتر در نوش ــکالت بیش ــته ش ــد. درگذش ــتفاده میکردن اس
هــای شــکالتی کاربــرد داشــته اســت. در ســال 1529 نوشــیدنی 
شــکالت توســط   هرنانــدو کورتــز از آمریــکا بــه مــردم اســپانیا 
عرضــه شــد. والتــر چــارج مــن اولیــن کســی بــود کــه در ســال 

ــرد . ــت ک ــاختن شــکالت را دریاف ــاز س 1729 امتی

اولیــن بــار، فاتحــان اســپانیایی کاکائــو را بــرای نشــان دادن بــه 
ــی  ــد؛ و خیل ــا آوردن ــه اروپ ــکا ب پادشــاه و ملکــه اســپانیا از آمری
زود، ایــن مــاده جــزو مــواد غذایــی قــاره اروپــا گردیــد. آن زمــان 
ــه  ــد ک ــتفاده میش ــا اس ــیدنی ه ــواع نوش ــا در ان ــکالت تنه از ش
البتــه مقــداری شــکر بــه نوشــیدنی اضافــه میکردنــد تــا تلخــی 

آن گرفتــه شــود .

شــکالت در اروپــا، مــاده غذایــی گــران قیمتــی محســوب میشــد 
ــد. در ســال 1828  کــه تنهــا ثروتمنــدان از آن اســتفاده میکردن
ــه  ــد کــه طــی آن، چربــی دان هلنــدی هــا روشــی اختــراع کردن
هــای کاکائــو را میگرفتنــد و از آن، کــره کاکائــو تهیــه میکردنــد. 

از باقــی مانــده دانــه کاکائــو هــم پــودر کاکائــو تهیــه نمودنــد. 
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ــه  همچنیــن طــی روشــی دیگــر، شــکالت را قلیایــی نمــوده و ب
ایــن ترتیــب، مــزه تلــخ آن را از بیــن میبردنــد. از آن زمــان بــود 

کــه شــکالت هــا بــه شــکل امــروزی تهیــه شــد.

گفتــه شــده کــه جــوزف فــرای، اولیــن کســی بــود کــه در ســال 
1847، شــکالت هــای امــروزی را عرضــه نمــود کــه بــه راحتــی 
قابــل خــوردن باشــند. همچنیــن جــان کدبــری آبنبــات شــکالتی 

را در ســال 1849 تولیــد کــرد .

ــار  ــراع شــد و پــس از چه در ســال 1875 شــکالت شــیری اخت
ســال شــکالتی تهیــه شــد کــه هنــگام تکــه کــردن می شکســت 
و روی زبــان ذوب مــی شــد. اواخــر قــرن 18 ایــن ایــده مطــرح 
شــد کــه مــی تــوان از شــکالت بــه عنــوان شــیرینی یــا چاشــنی 
ــن  ــا( اولی ــی ه ــا )بریتانیای ــی ه ــود. اروپای ــتفاده نم ــرها اس دس
کســانی بودنــد کــه ایــن کار را ابــداع کردنــد. پــس از آن شــیرینی 
فروشــی هــای ســوییس و دانمــارک و ایتالیــا نیــز از شــکالت بــه 

عنــوان شــیرینی اســتفاده کردنــد .

ــوط  ــه مخل ــروع ب ــا ش ــی ه ــالدی آمریکای ــل1900 می در اوای
نمــودن مــواد دیگــر در شــکالت کردنــد و در تنســی اولیــن نــوع 
ایــن مخلــوط بــه نــام گوگــو کالســترز مخلوطــی از بــادام زمینــی 
و کارامــل بــا رویــه ای از میلــک چاکلــت بــه بــازار عرضــه شــد. 
ــکالت  ــد ش ــرای تولی ــی ب ــین آالت صنعت ــان دوره ماش در هم
ــودن شــکالت را بســیار  ــادر ب ــا ق ــد، ماشــین ه پیشــرفت نمودن
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــذ بپیچن ــران درون کاغ ــریعتر از کارگ س
ــی  ــی توانای قیمــت شــکالت بســیار ارزانتــر شــد و مــردم معمول

ــد. ــدا کردن ــد شــکالت را پی خری

2- تعریف شکالت
شــکالت نوعــی سیســتم کلوئیــدی اســت کــه در آن فــاز مایــع را 
کــره کاکائــو و فــاز پراکنــده را ذرات پــودر کاکائــو و شکرتشــکیل 
مــی دهنــد و مخلوطــی ازدانــه هــای برشــته  کاکائــو و ذرات فوق 
العــاده ریــز شــکر بــا کــره کاکائــو مــی باشــد. کــره کاکائــو چربــی 
ــو وجــود داشــته و  ــه کاکائ ــی در دان ــه طــور طبیع ــه ب اســت ک
ــا 85 درصــد  ــه ت ــه محــل رویــش و درجــه رســیدن دان بســته ب
ــب  ــش از 400 ترکی ــاوی بی ــو ح ــه کاکائ ــردد. دان ــغ گ ــز بال نی
ــو،  ــی کاکائ ــوان از چرب ــی ت ــات م ــن ترکیب ــان ای ــت در می اس
ــه  ــن )ک ــن و تئوبرومی ــام، کافئی ــر خ ــته، فیب ــن، نشاس پروتئی
ــو همچنیــن  ــه کاکائ ــرد. دان ــام ب هــر دو محــرک مــی باشــند( ن
ــر دو  ــه ه ــی باشــد ک ــن م ــل آمی ــل اتی ــن و فنی حــاوی تیرآمی
ــف  ــق تعری ــواد باعــث هوشــیاری بیشــتر مــی شــود. طب ــن م ای
هیــچ محصولــی را نمــی تــوان شــکالت نامیــد مگــر اینکــه کــره 

ــی عمــده موجــود در آن باشــد. ــو چرب کاکائ

3- فرآیند تبدیل دانه کاکائو به شکالت
3-1 آماده سازی دانه:

ــی  ــه کاکائوی ــوع دان ــاب ن ــکالت، انتخ ــه ش ــدم در تهی ــن ق اولی
ــرار میگیــرد.  ــرای تهیــه شــکالت مــورد اســتفاده ق اســت کــه ب
ــه  ــو را پــس از جــدا کــردن از میــوه معمــوالً ب ــه هــای کاکائ دان
مــدت یــک هفتــه در معــرض نــور خورشــید قــرار مــی دهنــد تــا 
تخمیــر و خشــک شــود. تخمیــر درســت و خشــک کــردن کاکائــو 
دارای اهمیــت حیاتــی اســت و هیــچ فرآینــد بعــدی نمــی توانــد 
عملکــرد نادرســت در ایــن مرحلــه را تصحیــح کنــد. در حقیقــت 
یــک طعــم خــوب در کاکائــو یــا شــکالت نهایــی بســتگی زیــادی 

بــه تخمیــر خــوب دارد.

3-2  برشته کردن دانه :

ــاده  ــر م ــتن از ه ــاری گش ــرای ع ــکالت ب ــای ش ــه ه ــدا دان ابت
ــر و  ــردن عط ــارج ک ــرای خ ــپس ب ــد س ــز میگردن ــی تمی خارج
ــا،  ــه دم ــد ک ــی کنن ــته )Roast( م ــکالت،  آن را برش ــم ش طع
مــدت زمــان و مقــدار رطوبــت موجــود در ایــن مرحلــه وابســته 

ــد اســت. ــه از فراین ــوع شــکالت حاصل ــه و ن ــوع دان ــه ن ب

3-3 بوجاری و مشروط کردن دانه :

ــال کــردن  ــرای غرب ــن بخــش ابتــدا از دســتگاه بوجــاری ب در ای
پوشــش گوشــتی از دانــه اصلــی اســتفاده میشــود ســپس تحــت 
ــت،  ــات اس ــیم کربن ــط پتاس ــوال توس ــه معم ــی ک ــرایط قلیای ش
مشــروط ســازی مــی شــوند تــا عطــر و طعــم و همچنیــن رنــگ 

را بهبــود ببخشــد.

 3-4 آسیاب کردن :

ــام شــربت  ــه ن ــی ب ــه هــا آســیاب شــده و در نهایــت محصول دان
ــه صــورت سوسپانســیون در کــره  ــو ب ــو )تکــه هــای کاکائ کاکائ
کاکائــو( حاصــل میگــردد. در ایــن مرحلــه دمــا و درجــه آســیاب 
بانــی بــر اســاس نــوع دانــه ورودی و همچنیــن محصــول نهایــی 
ــد روش  ــه معمــوال از چن ــاوت اســت. در کارخان ــورد نظــر متف م
ومحمولــه مختلــف بــرای ورودی فراینــد (خــوراک یــا مــواد اولیــه 
ــد  ــاوت بای ــای متف ــه ه ــن دان ــد بنابرای ــی برن ــره م سیســتم )به

ــد . ــه فرموالســیون مــورد نظــر مخلــوط گردن ــرای رســیدن ب ب

3-5  استخراج کره کاکائو :

ــده  ــکالت ش ــد ش ــش تولی ــو وارد بخ ــربت کاکائ ــداری از ش مق
و باقــی آن بــرای اســتخراج کــره کاکائــو پــرس میگــردد و 
ــو(  ــرس کاکائ ــو )کیــک پ ــه کاکائ ــام تفال ــه ن ــی جامــد ب محصول
را نیــز بــه جــای میگــذارد. مقــدار کــره کاکائــو اســتخراج شــده 
از لیکــور توســط کارخانــه تحــت نظــارت اســت تــا کیــک پــرس 
ــا مقــدار چربــی متفــاوت تولیــد گــردد. از ایــن مرحلــه  هایــی ب
بــه بعــد هــر کــدام از فــراورده هــای حاصــل از اســتخراج لیکــور 
دو مســیر متفــاوت را طــی مــی کننــد. کــره کاکائــو وارد سیســتم 
ــه ذرات  ــز ب ــو نی ــرس کاکائ ــک پ ــردد و کی ــد شــکالت میگ تولی
کوچکتــری خــرد شــده وســپس لــه میگــردد تــا در نهایــت پــودر 

ــد. ــو از ان بدســت مــی آی ــودر کاکائ شــده و پ
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ــه  ــکالت )فرمول ــه ش ــواد اولی ــردن م ــب ک 3-6 ترکی
ــکالت (: ــردن ش ک

ــوص  ــول مخص ــر و فرم ــورد نظ ــی م ــول نهای ــاس محص ــر اس ب
کارخانــه لیکــور کاکائــو بــا کــره کاکائــو یــا معــادل آن )جایگزیــن 
کــره کاکائــو(  استانداردســازی مــی شــود و بعــد از آن بــه نســبت 
مشــخص از ترکیبــات دیگــر از قبیــل شــیرین کننده هــای 
ــات و  ــیر، ترکیب ــن ش ــا جایگزی ــیر ی ــی، ش ــا مصنوع ــی ی طبیع

ــی شــود. ــه م ــا اضاف ــه انه ــده و ... ب ــل امولســیون کنن عوام

3-7 تصفیه شکالت :

ــت  ــل تح ــه قب ــده از مرحل ــت آم ــه بدس ــکالت اولی ــوط ش مخل
عمــل تصفیــه شــدن قــرار میگیــرد و از یــک مجموعــه غلتــک-

هایــی عبــور مــی کنــد تــا زمانــی کــه خمیــری نــرم شــکل بگیرد 
کــه ایــن عمــل در شــکل گیــری و بهبــود بافــت شــکالت تاثیــر 

بســزایی دارد.

3-8 فرم دهی:

ــرم کــردن و ورز دادن اســت کــه ســرعت،  ــرای ن ایــن فرآینــد ب
دمــا و مــدت فراینــد آن در طعــم و بافــت اثــر خواهــد گذاشــت.

3-9 تمپرینگ :

در ایــن بخــش مخلــوط نهایــی را اســتراحت مــی دهنــد و یــا از 
مراحــل هــای تبــادل حــرارت ماننــد گــرم کــردن، ســرد کــردن و 
گــرم کــردن مجــدد میگذراننــد کــه اینــکار موجــب پیشــگیری از 
فراینــد شــکوفه زدن یــا تغییــر رنــگ در محصــول اســت. عملکــرد 
ایــن سیســتم بــه گونــه ای اســت کــه مانــع تشــکیل حالتــی از 

کریســتال کــره کاکائــو مــی شــود.

3-10 شکالت :

مخلــوط نهایــی شــکالت پــس از گذرانــدن تمامــی مراحــل قالــب 
ــر کننــده اســتفاده میشــوند و در  ــه عنــوان پ ــا ب ــی شــده و ی زن
آخــر در محفظــه هــای ســرمایش خنــک میگردنــد و در نهایــت 

بســته بنــدی مــی شــوند.

4-  روش های نوین فراوری شکالت
4-1  استفاده از پودر پنیر یا پودر الکتوز:

ــش  ــا و روک ــادی از شــکالت ه ــواع زی ــودر در ان ــوع پ ــن دو ن ای
ــا محصــوالت  ــن پودره ــی شــوند. ای ــم دار اســتفاده م هــای طع
ــا  ــت آنه ــتند و مزی ــن هس ــر و کازئی ــات پنی ــی کارخانج جانب
ــی- ــه شــکر اســت. در نتیجــه م شــیرینی کمترشــان نســبت ب

ــد،  ــاز دارن ــری نی ــه شــیرینی کمت ــه ب ــی ک ــد در محصوالت توانن
ــی  ــواد معدن ــدار م ــر، مق ــن شــوند. اســیدیته و pH  پنی جایگزی
ــوال  ــد. معم ــی ده ــرار م ــعاع ق ــت الش ــر تح ــود در آب پنی موج
هرچــه اســیدیته باالتــر باشــد، مــواد معدنــی نیــز بیشــتر خواهــد 
شــد. ایــن مطلــب ســبب افزایــش مقــدار طعــم هــای ناخواســته 

ــه  ــود ک ــح داده می ش ــن ترجی ــردد، بنابرای ــی گ ــکالت م در ش
ــردد.  ــر حــذف گ ــی در آب پنی ــواد معدن م

4-2 آنزیم پلی فنل اکسیداز:

ــب  ــکالت موج ــیداز در ش ــل اکس ــی فن ــم پل ــتفاده از آنزی اس
ــدودا %25  ــش ح ــه در کاه ــردد ک ــا میگ ــل ه ــی فن ــش پل کاه

ــت. ــر اس ــکالت موث ــس ش ــخ و گ ــم تل طع

4-3 آنزیــم سیســتئن پروتئــاز حاصل از موتاژنیزاســیون 
آســپرژیلوس اوریــزه توســط UV  )فــرا بنفش(:

ــد را  ــوه رشــد میکن ــه در قه ــزه ک ــه ای از اســپرژیلوس اوری گون
ــاژن  ــری از اشــعه مــاورای بنفــش موت ــا بهــره ب طــی مراحلــی ب
مــی  کننــد و از آن نوعــی آنزیــم پروتئــاز اســتخراج مــی گــردد. 
ــو کــه طــی فــراوری  ــه کاکائ ــر پروتئیــن هــای دان ایــن آنزیــم ب
ــا  ــد ت ــر میکن ــد اث ــید شــده ان ــو اس ــه امین ــل ی ــوره و تبدی دنات
باعــث بهبــود طعــم و خــواص ارگانولپتیــک شــکالت گــردد چــرا 
ــت و  ــخ اس ــم تل ــاد طع ــب ایج ــید موج ــو اس ــود آمین ــه وج ک

ــد. ــالرد رخ ده ــش می ــن اســت واکن ــن ممک همچنی

4-4 شــکالت کــم کالــری پــری بیوتیــک بــا اســتفاده از 
اینولیــن، پلــی دکســتروز و مالتــو دکســترین:

ــه  ــت ک ــدار اس ــیار پرطرف ــی بس ــواد غذای ــی از م ــکالت یک ش
ــاد  ــری زی ــل کال ــه دلی ــه ای، ب ــد تغذی ــرات مفی ــر اث ــالوه ب ع
ــه نظــر  ــد. ب ــرای مصــرف کننــدگان ایجــاد میکن مشــکالتی را ب
میرســد کــه یکــی از راه هــای کاهــش ایــن خطــرات، اســتفاده 
از مــواد کــم کالــری وپــری بیوتیــک باشــد. بنابرایــن مــی شــود 
بــه جــای ســاکارز از شــیرین کننــده هایــی ماننــد اینولیــن، پلــی 
دکســتروز و  مالتــو دکســترین بهــره بــرد و بــرای بهبــود ویژگــی 
هــای رئولوژیکــی و حســی از مــواد حجــم دهنــده اســتفاده کــرد 
تــا کاهــش کالــری محصــول نهایــی در حــد قابــل قبولــی صــورت 

پذیــرد. 

5- ارزش غذایی شکالت
ــی محســوب مــی شــد چــرا کــه  ــاده تجمالت ــی م شــکالت زمان
بــرای مدتــی مخصــوص پادشــاهان و اقشــار بــاالی جامعــه بــود و 
در دورانــی هــم بــرای مراســم مذهبــی اســتفاده میگشــت. ولــی 
ــک غــذای  ــه ی ــه روی شــود ب هنگامــی کــه در مصــرف آن میان
مفیــد قــوی تبدیــل مــی شــود. شــکالت بــه عنــوان یــک مــاده 
ــی  ــره غذای ــک جی ــلح ی ــای مس ــرای نیروه ــوده و ب ــروری ب ض
اضطــراری محســوب مــی شــود . یــک پونــد شــکالت ) 59/453 
ــی  ــن م ــرژی را تأمی ــری ان ــو کال ــدود 2515 کیل ــرم ( در ح گ

ــد . نمای

ــره  ــو و شــکالت تی ــل اســیدهای چــرب کاکائ مشــخصات پروفای
نیــز قابــل توجــه اســت. بــه طــوری کــه چربــی هــای آن اکثــراً 
اشــباع و تــک غیــر اشــباع هســتند و مقادیــر کمــی چربــی چنــد 
ــک  ــکالت ی ــد ش ــان گردی ــه بی ــور ک ــباع دارد. همانط ــر اش غی

مــاده مغــذی اســت.
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e بــرای مثــال یــک قطعــه کوچــک 100 گرمــی شــکالت تلــخ بــا 

70-85 درصــد محتــوای کاکائــو حــاوی :

الف ( 11 گرم فیبر 

ب( 67% از مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای آهن

ج( 58% از مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای منیزیم 

د( 89 % از مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای مس  

ه( 98% از مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای منگنز 

خ(  دارای پتاسیم ، فسفر ، روی و سلنیوم است 

6- نگهداری و انبارش شکالت
ــد  ــی مانن ــه های ــا جنب ــه ب ــدگان در رابط ــرف کنن ــروزه مص ام
ــه  ــی ب ــاده غذای ــک م ــی و ...ی ــر اجتماع ــالمت، اث ــت، س کیفی
شــدت حســاس هســتندکه ایــن همچنیــن در محصــوالت کاکائــو 
ــر کیفیــت مــواد اولیــه و سیســتم  هــم صــدق میکنــد. عــالوه ب
تولیــد، نحــوه انبــارش و نگهــداری نیــز در مقبولیــت، مطلوبیــت 

ــر اســت.  و کیفیــت یــک محصــول موث

بــرای یــک انبــارش مطلــوب کنتــرل مــواردی همچــون : بســته 
ــرل  ــوالت، کنت ــت محص ــدی کیفی ــه بن ــب، طبق ــدی مناس بن
دمایــی، کنتــرل رطوبــت و اتمســفر )بــرای مثــال اضافــه کــردن 
ســولفیدریل فلورایــد(، کنتــرل آفــات، کنتــرل بــار میکروبــی و ... 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.

7- انواع شکالت
شــکالت، مــاده غذایــی مشــهوری در سراســر دنیاســت کــه انــواع 
و اشــکال بســیار متنوعــی دارد. معمــوالً بــا تغییــر در میــزان مواد 
تشــکیل دهنــده شــکالت هــا، انــواع متفاوتــی از آن را ایجــاد مــی 
نماینــد. معمــوالً اســانس نعنــا، پرتقــال، مــوز، تــوت فرنگــی و... 
را بــرای طعــم دادن بــه شــکالت اضافــه مــی کننــد همچنیــن در 
شــکالت هــای تختــه ای از خشــکبار و مغــز مثــل، گــردو، فنــدق، 
بــادام زمینــی و... اســتفاده مــی شــود. بــه عــالوه گاهــی عســل، 
کارامــل، مربــا، کشــمش یــا مویــز هــم در تهیــه شــکالت بــه کار 
ــوب کــه باعــث کاهــش  ــی هــای نامطل مــی رود یکــی از افزودن
کیفیــت شــکالت مــی شــود، مــوم پارافیــن اســت. شــکالت هــای 
ــرعت ذوب  ــه س ــان ب ــدن انس ــای ب ــی در دم ــن افزودن دارای ای

نمــی شــوند و از ایــن روش قابــل شناســایی هســتند.

ــا  ــده ی ــیرین نش ــت ش ــوص پخ ــکالت مخص 7-1 ش
ــخ : ــکالت تل ش

مــواد تشــکیل دهنــده ایــن شــکالت حــاوی 100 درصــد کاکائــو 
اســت کــه 50 تــا 58 درصــد آن کــره کاکائو مــی باشــد. عمرمفید 
آن حداکثــر تــا یــک ســال امــا بهتــر اســت در عــرض چنــد مــاه 
ــه شــکر  ــد هرگون ــوع شــکالت فاق ــن ن مصــرف شــود. چــون ای

مــی باشــد مــزه آن تلــخ و بــدون شــیرینی اســت، ایــن شــکالت 
در آشــپزی و شــیرینی پــزی اســتفاده شــده و بــه تنهایــی خورده 

نمــی شــود.

7-2  شکالت شیری :

مــواد تشــکیل دهنــده ایــن نــوع شــکالت بایــد حداقــل 10 درصد 
کاکائــو داشــته باشــد امــا معمــوال حــدود 35 تــا 45 درصــد آن 
ــیر  ــیتین، ش ــی لس ــن و گاه ــا وانیلی ــل ی ــکر، وانی ــو، ش را کاکائ
یــا خامــه غلیــظ یــا خشــک تشــکیل مــی دهــد و بایــد حــاوی 

حداقــل 12 درصــد جامــدات شــیری باشــد.

عمــر مفیــد ایــن شــکالت حداکثــر تــا 6 مــاه مــی باشــد. چــون 
ــی آن  ــته، تلخ ــم داش ــیرین و مالی ــزه ش ــکالت م ــوع ش ــن ن ای
ــت  ــخ اس ــیرین و تل ــیرین، ش ــه ش ــای نیم ــکالت ه ــر از ش کمت
و طعــم شــیر تــازه یــا کارامــل نیــز در آن احســاس مــی شــود. 

7-3 شکالت نیمه شیرین:

ــل 35  ــوع شــکالت حــاوی حداق ــن ن ــده  ای ــواد تشــکیل دهن م
ــن و  ــل، وانیلی ــو، شــکر، وانی درصــد )معمــوال 70 درصــد( کاکائ
گاهــی لســیتین مــی باشــد. عمــر مفیــد ایــن شــکالت حداکثــر 
یــک ســال امــا بهتــر اســت در عــرض چنــد مــاه مصــرف شــود. 
بــه دلیــل نداشــتن شــیر، طعــم کرمــی چندانــی نــدارد، مــزه ایــن 
شــکالت بیــن طعــم هــای شــکالتی و شــیرین اســت و تلخــی یــا 

اســیدی کمتــری دارد.

7-4 شکالت تلخ و شیرین:

مــواد تشــکیل دهنــده بایــد حداقــل 35 درصــد )معمــوال 
70درصد(کاکائــو، شــکر، وانیــل، وانیلیــن و گاهی لســیتین باشــد. 
ــر  ــا بهت ــال اســت ام ــک س ــر ی ــن شــکالت حداکث ــر مفیدای عم
ــر  ــیرینی آن کمت ــود. ش ــرف ش ــاه اول مص ــد م ــی چن ــت ط اس
ــتر  ــی بیش ــه تلخ ــی ک ــت در حال ــیرین اس ــه ش ــکالت نیم از ش

ــت. ــر اس ــیدی ت ــته و اس داش

7-5  شکالت سفید:

مــواد تشــکیل دهنــده ایــن نــوع شــکالت بایــد حداقــل20 درصد 
ــیری،  ــدات ش ــد جام ــل 14 درص ــکر، حداق ــو و ش ــره کاکائ ک
حداقــل3/5 درصــد چربــی شــیر، لســیتین و وانیــل داشــته باشــد. 
شــکالت ســفید قبــال جــزو دســته شــکالت هــا بــه حســاب نمــی 
آمــد امــا در حــال حاضــر توســط ســازمان غــذا و دارو بــه عنــوان 
نوعــی شــکالت پذیرفتــه شــده اســت. عمــر مفیــد ایــن شــکالت 
ــاه مــی باشــد. طعــم کرمــی دارد و بســیار ســریع  ــر 6 م حداکث
داخــل دهــان ذوب مــی شــود. همچنیــن از آن جــا کــه حــاوی 
ــواع  ــه ســایر ان ــاده شــکالتی خشــکی نیســت نســبت ب ــچ م هی

شــکالت طعــم واضحــی نــدارد.
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8- خواص سالمتی بخش شکالت
8-1  کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی:

شــکالت و ســایر فــرآورده هــای غنــی از فالونوئیــد کاکائــو، دارای 
اثــرات مثبــت در ســالمت دســتگاه گــردش خــون هســتند و بــه 
همیــن دلیــل بــه عنــوان یــک درمــان غیــر دارویــی توجــه زیادی 
را بــه خــود جلــب کــرده انــد. براســاس تحقیقــات صــورت گرفته، 
کاهــش احتمــال خطــر ســکته قلبــی و بیمــاری هــای عروقــی بــه 
ــه شــکالت مرتبــط اســت. فالونوئیدهــای موجــود  مصــرف روزان
ــاری  ــگیری از بیم ــم در پیش ــی مه ــکالت نقش ــو و ش در کاکائ
ــا  ــیدان ه ــی اکس ــن آنت ــد. ای ــا می کنن ــی ایف ــای قلبی-عروق ه
در واقــع میــزان کلســترول بــد را در خــون کاهــش مــی دهنــد 
ــی  ــظ م ــدن حف ــی را در ب ــای خون ــی رگ ه ــت کشش و خاصی
کننــد. بــه عــالوه، مصــرف شــکالت تلــخ بــه صــورت روزانــه و در 
طــی زمــان باعــث افزایــش کلســترول خــوب خــون مــی شــود، 
عملکــرد گــردش خــون را بهبــود مــی بخشــد و خطــر بیمــاری 
هــای قلبــی و عروقــی بــه خصــوص احتمــال اولیــن ســکته قلبــی 

را کاهــش مــی دهــد.

8-2 دیابت:

شــکالت شــاخص گالیســمیک پایینــی دارد و یافتــه هــای 
حاصــل از متــا آنالیــزی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت 
نشــان مــی دهدکــه مصــرف شــکالت بــه خصــوص شــکالت تلــخ 
مــی توانــد باعــث بهبــود حساســیت انســولین بــه ترشــح مناســب 

ــوع 2 شــود.  ــه دیابــت ن و در نتیجــه کاهــش خطــر ابتــال ب

خطــر ابتــال بــه دیابــت بــا افزایــش مصــرف شــکالت بــه میــزان 
ــج  ــاس نتای ــر اس ــد. ب ــی یاب ــش م ــه، کاه ــد در هفت 2-6 واح
بدســت آمــده، خطــر نســبی ابتــال بــه بیمــاری دیابــت در افــرادی 
ــد نســبت  کــه 2-6 واحــد درهفتــه شــکالت مصــرف مــی کردن
ــی  ــرف م ــاه  مص ــکالت در م ــد ش ــر از 1 واح ــانی کمت ــه کس ب

ــر اســت. ــد 34 % کمت کنن

8-3 آلزایمر:

ــرد  ــود عملک ــکالت در بهب ــی ش ــر توانای ــات ب ــی از مطالع برخ
ــده در  ــر ش ــه منتش ــک مطالع ــد. ی ــده ان ــز ش ــناختی متمرک ش
ژورنــال بیمــاری آلزایمــر در ســال 2016 نشــان داد کــه مصــرف 
ــی مــدت خطــر کاهــش شــناختی در  منظــم شــکالت در طوالن
افــراد مســن را کاهــش مــی دهــد. در ایــن مطالعــه، تقریبــاً 400 
شــهروند پرتغالــی بــاالی 65 ســال مــورد بررســی قــرار گرفتنــد 
و دیدنــد افــرادی بــه طــور متوســط یــک بــار در هفتــه شــکالت 
مصــرف مــی کننــد، خطــر ابتــال بــه کاهــش شــناختی آنهــا در 
طــی دو ســال 40   درصــد کاهــش یافتــه اســت. احتمــال مــی 
ــن  ــود کافئی ــل وج ــه دلی ــکالت ب ــت در ش ــن خاصی ــه ای رود ک
باشــد. همچنیــن یــک مطالعــه اخیــرا نشــان داد کــه تئوبرومیــن 

ــا بیمــاری آلزایمــر دارد. ــر معنــی داری در مقابلــه ب نیــز اث

:  D2 8-4 منبع ویتامین

دانــه هــای کاکائــو اغلــب حــاوی مقادیــر قابــل توجهــی 
 D2 ارگوســترول هســتند کــه ایــن مــاده پیــش ســاز ویتامیــن
در گیاهــان اســت. باتوجــه بــه فراینــد شــکالت کــه در طــی آن 
ــوند،  ــی ش ــاب خشــک م ــر شــده توســط آفت ــای تخمی ــه ه دان
ارگوســترول بــه ویتامیــن D2 تبدیل می شــود. براســاس بررســی 
ــی  ــا جغرافیای ــا منش ــی ب ــه های ــه روی دان ــورت گرفت ــای ص ه
متفــاوت توســط دســتگاه کروماتوگرافی-طیــف ســنجی جرمــی 
ــه خصــوص در  ــو و ب ــای کاکائ ــه ه ــن D2 در دان ــود ویتامی وج
ــواع شــکالت هــا،  ــان ان ــو تاییــد شــد. در می ــودر و کــره کاکائ پ
شــکالت تیــره باالتریــن مقــدار ویتامیــن D2    و شــکالت ســفید 

ــن D2 را دارد. ــدار ویتامی ــن مق دارای کمتری

9- بازار جهانی شکالت
ــو در ســال 2013، ســالیانه  ــی فائ ــار ســازمان جهان براســاس آم
چیــزی بالــغ بــر 4/6 میلیــون دانــه کاکائــو در سراســر دنیــا تولید 
مــی شــود. تولیــد کاکائــو نســبت بــه ســال 1961 حــدود 4 برابــر 
افزایــش یافتــه اســت. بــا وجــود آنکــه کاکائــو از آمازون برخاســته 
امــا امــروزه بیشــترین مقــدار کاکائــو در آفریقــا کشــت مــی شــود 
ــی  ــان م ــوی جه ــد کاکائ ــا 70 درص ــده تقریب ــن کنن ــه تامی ک
ــه ترتیــب: ســاحل  ــو ب ــن تولیــد کننــدگان کاکائ باشــد. بزرگتری
عــاج بــا تولیــد 32 درصــد، غنــا بــا 18 درصــد، اندونــزی بــا 17 
درصــد، نیجریــه بــا 8 درصــد وکامــرون بــا 6 درصــد مــی باشــند 
و حــدود 19 درصــد از تولیــد هــم بــه کشــور هــای دیگــر وابســته 
اســت. از بزرگتریــن صــادر کننــدگان کاکائــو میتــوان بــه آلمــان، 
بلژیــک، فرانســه و هلند اشــاره کــرد. همچنیــن بیشــترین واردات 
مربــوط بــه کشــورهای  آمریــکا، آلمــان، فرانســه و بریتانیــا اســت. 
صنعــت شــیرینی و شــکالت ایــران طــی دهــه هــای اخیــر فــراز 
ــت  ــن صنع ــت. ای ــرده اس ــه ک ــیاری را تجرب ــای بس ــیب ه و نش
ــر  ــت. از نظ ــرده اس ــه ک ــتاد تجرب ــه هش ــی را از ده ــد خوب رش
کیفیــت میتــوان محصــوالت کارخانــه هــای شــیرینی و شــکالت 
ایــران را بــا صنایــع شــکالت ســازی اروپــا قیــاس کــرد. صنعــت 
شــیرینی و شــکالت کشــور طــی ده هــا ســال بــه پیشــرفت هــای 
ــگاه  ــت جای ــاظ کیفی ــه لح ــت ب ــوان گف ــیده و میت ــی رس خوب
ــن صنعــت  ــه خــود اختصــاص داده اســت. ای ــل توجهــی را ب قاب
ــه  ــی دارد ب ــع غذای ــان صنای ــزان ارزآوری را در می ــترین می بیش
ــوان  ــه عن ــی صــادرات ب ــه در ســال 1398، در روز مل طــوری ک

اولیــن صادرکننــده در صنعــت محســوب  مــی شــود.

نتیجه گیری
خــواص بــی نظیــر و طعــم دلچســب شــکالت آن را بــه یکــی از 
پــر طرفدارتریــن خوراکــی هــای دنیــا تبدیــل کــرده اســت. ایــن 
ــیم،  ــه پتاس ــودمندی از جمل ــی س ــواد معدن ــامل م ــول ش محص
ــون  ــین، تاکن ــم دلنش ــر طع ــالوه ب ــت و ع ــلنیوم اس روی و س

ــدارد. عارضــه جانبــی منفــی ن

ــد را  ــترول ب ــطح کلس ــه س ــر اینک ــالوه ب ــکالت، ع ــرف ش مص
ــی  ــش م ــوب را افزای ــترول خ ــطح کلس ــد، س ــی ده ــش م کاه
دهــد. خــواص شــکالت بــه گونــه ای اســت کــه تــوان بالقــوه ای 
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اســتفاده از روش هــای نویــن موجــود مــی تــوان ایــن محصــول را 
بــه یــک خوراکــی ســالمتی بخــش تبدیــل کــرد. شــکالت عــالوه 
بــر اینکــه دارای عطــر و طعمــی خــارق العــاده و محبــوب اســت، 
مزیــت هــای بــاور نکردنــی بســیاری نیــز دارد، برخــی پزشــکان 
غربــی روزانــه، خــوردن چنــد تکــه شــکالت، بــه ویــژه شــکالت 

تلــخ را تجویــز مــی کننــد.
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ــا تأثیــر از پیــرس )pierce( و چنــد فیلســوف و  ــود ک ب ویلیــام جیمــز )1910-1842( فیلســوف و روان شــناس آمریکایــی ب
نویســنده دیگــر مکتــب پراگماتیســم را بنیــان گذاشــت. جیمــز معتقــد بــود کــه فکــر درســت آن  اســت کــه بــه موفقیــت مــا، 
در زندگــی منجــر گــردد و ایمــان و اعتقــاد صحیــح، آن اســت کــه بــه تحقــق یافتــن هدف هــای مــا در جــان و زندگــی کنونــی 
منتهــی شــود. جیمــز در تربیــت اهمیــت عادتهــای درســت را مــورد تاکیــد قــرار مــی دهــد و آنهــا را باعــث ثبــات عاطفــی مــی 
دانــد بــه عقیــده جیمــز تربیــت در گذشــته، حالــت ارتجاعــی داشــته اســت زیــرا یافتــه هــای  روان شناســی را در نظــر نگرفتــه 

اســت.

او در زمینــه فلســفه از ســردمداران عمــل گرایــی قلمــداد مــی شــود. براســاس ایــن دیــدگاه حقیقــت یــک تصــور یامفهــوم را 
مــی تــوان برحســب داشــتن یــا نداشــتن ارزش عملــی آن آزمــود.

جیمــز درزمینــة روان شناســی بــه عنــوان پــدر »کارکردگرایــی« شــناخته شــده اســت. در ایــن مکتــب روان شناســی براهمیــت 
مطالعــه مقاصــد هشــیاری تاکیــد مــی شــود. کارکــرد گرایــی بعضــی از روان شناســان را بــه طــرف جنبــه هــای کاربــرد روان 

شناســی، از قبیــل روان شناســی صنعتــی، آزمــودن هــوش، روان شناســی آمــوزش و پــرورش وغیــره ســوق داد.

عادت جریان هشیاری، خود هیجان و اراده از مفاهیم مورد عالقه او بود.

 کار یاســپرز )1969-1883( فیلســوف اگزیستانسیالیســت آلمانــی اســت و هدفــش بــه عنــوان یــک فیلســوف بیــان یــک تئــوری 
جامــع دربــاره تمــام مســانل مربــوط بــه وجــود انســان بــود. بــه همیــن ســبب، بــرای بــودن ســه وجــه قابــل شــد. جهــان عینــی 
)being – there( کــه ضمــن مشــاهده و آزمایــش معلــوم مــی شــود، خــود بــودن ) being-on-self( وجــود شــخصی انســان 
کــه بــه آگاهــی از خــود بســتگی دارد و ایــن خــود بــه وســیله تصمیــم گیــری و انتخــاب ظاهرمــی شــود و بــودن در خویشــتن 

)being-in-itself( کــه نماینــده جهــان متعالــی یــا جهــان در حــال تعالــی اســت.

»ارتبــاط« نقطــه مرکــزی تئــوری یاســپرز مــی باشــد. بــه نظــر وی انســان تنهــا بــه میزانــی کــه بــا دیگــران در ارتبــاط اســت 
وجــود دارد. یاســپرز بــرآن نیســت کــه نظریــه هــای دربــارۀ آمــوزش و پــرورش بــه دســت دهــد. کاراو، روشــنگری فلســفی بــرای 
بیــدار کــردن انســان اســت. یاســپرز بزرگتریــن عیــب آمــوزش و پــرورش امــروز را فرامــوش کــردن انســان و ارج او مــی دانــد 
. یــا ســپرس بــرآن اســت کــه جهــان امــروز و آمــوزش و پــرورش نــو، انســان را نــه چــون انســان بلکــه چــون نیــروی تولیــد 
کننــده انــرژی زنــده مــی بینــد و او را تــا حــد دســتگاهی بــا   کنــش هــا و واکنــش هــای روانــی- تنــی پاییــن مــی آورد. یــا 

ســپرز برایــن اعتقاداســت کــه درآمــوزش و پــرورش نــو، وســیله هــا، هــدف شــمرده شــده انــد.

ــان  ــر و در برنامــه هــای فشــرده اســت. در روش و جری ــر ســرآموختن معلومــات بیشــتر در زمانهــای کمت همــه جــا ســخن ب
ــه شــخصیت انســانی  توجــه نمــی گــردد. ــی ب آمــوزش نیــز چنیــن تغییــری روی داده اســت. ول

Jaspert, Karl )کار یاسپرز )کارل یاسپرس

James, William   ویلیام جیمز
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 کانــت اســتاد فلســفه دانشــگاهی درآلمــان بــود. کانــت معتقــد 
ــی  ــود دارد مقدمات ــن انســان وج ــه درذه ــی ک ــه تصورات ــود ک ب
اســت. بــه ایــن معنــا کــه از زمــان تولــد ایــن تصــورات در ذهــن 
انســان وجــود دارد مقدماتــی اســت. روش کلــی کانــت در مطالعــه 
ذهــن را مــی تــوان یکــی از انــواع فطــری نگــری تلقــی کــرد کــه 

بــا آمــوزه هــای اولیــه افالطــون نــکات مشــترک بســیار دارد.

ــوزش  ــاط، آم ــه انضب ــتن از مرحل ــس از گذش ــت پ ــر کان ــه نظ ب
ــی مــی رســیم. اخــالق در  ــام تربیــت اخالق ــه مق ــی ب وآداب دان
معنایــی کــه کانــت در نظــر دارد، مقامــی بــس واال و ارجمنــد و 
ــودن،  ــاط ب ــا انضب ــای پســندیده ، ب ــر از ســطح عادته بســی برت

ــد: ــی گوی ــه م ــی و آراســتگی اســت از اینروســت ک آداب دان

» مــا درعصــر انضبــاط، فرهنــگ و آراســتگی و پیراســتگی 
ــی دراز  ــی راه ــت اخالق ــی تاعصــر تربی ــم . ول ــی کنی ــی م زندگ
ــت  ــه تربی ــش در زمین ــتین کوش ــت نخس ــت« کان ــش اس در پی
ــه منــش اســت. و منــش گرایــش  ــا شــکل دادن ب اخالقــی همان
اســتوار اراده اســت بــه پیــروی کــردن از اصلهایــی کــه خــود، بــه 

ــاده اســت. ــش نه ــاروی خوی ــاری خــرد روی ی

آنچــه بــرای کانــت دارای اهمیــت بنیــادی اســت، گزینــش 
آزادانــه اســت. از اینروســت کــه کانــت آزادی را در معنــی منفــی، 
ناوابســتگی بــه علیــت طبیعــی، و در معنــی مثبــت، وابســتگی بــه 

قانــون اخالقــی مــی شــمارد.

در  و  گرفــت  برلیــن  در  را  خــود  دکتــرای  لویــن  کــورت 
دانشــگاه های آمریــکا بــه تدریــس پرداخــت. او در مفهومــی 
ــک  ــم فیزی ــی  )field theory(  از عل ــه میدان ــه نظری ــوم ب موس
بــرای توضیــح دادن رفتــار کمــک گرفــت، میــدان بــه مجموعــه 
اجزایــی کــه در کنــار هــم بــوده و وابســتگی متقابــل باهــم دارنــد 
اطــالق مــی شــود. رفتــار بــه صــورت عملکــرد شــخص و محیــط 
او در مــی آیــد کــه بــا هــم »فضــای زندگــی« را بــه وجــود مــی 
ــی اســت در تغییــر  ــد. فضــای زندگــی نشــان دهنــده میدان آورن
مــدام کــه ظرفیــت هــا ونیازهایــی دارد کــه مســتلزم ارضــا شــدن 

اســت. 

ــاخت .  ــق س ــز منطب ــا نی ــر گروهه ــی را ب ــه میدان ــن فرضی لوی
پویائــی گــروه بــه تعامــل اعضــاء گــروه بــا همدیگــر، کــه هریــک 
ــد  مســتقل از دیگــری اســت اطــالق مــی شــود. گــروه مــی توان
ــر او فشــار وارد کنــد. امــا فــرد  ــرای تغییــر رفتــار یــک فــرد ب ب
ــادر اســت برگــروه تاثیــر بگــذارد. نیــز پــس از تغییــر یافتــن ق

ــگ  ــکاوی کارل یون ــب روان ــی، مکت ــک سوئیس ــگ )1961-1875( روانپزش ــتاو یون کارل گوس
معــروف بــه روان شناســی تحلیلــی، مشــتمل برعقایــد اساســی مربــوط بــه نظریــه هــای فرویــد 
اســت، امــا فراتــر از آنهــا مــی رود، او بــا توصیــف ناخــودآگاه جمعــی مفهــوم ناخــودآگاه فرویــد 

را گســترش داده اســت.

ــی،  ــی و برونگرای ــود دارد. درونگرای ــخصیت وج ــازمان ش ــوع س ــه دو ن ــد ک ــه ش ــگ متوج  یون
ــد.  ــی کنن ــز م ــها تمرک ــات، و احساس ــا، هیجان ــام ه ــکار، اله ــی اف ــای درون ــر دنی ــا ب درونگراه
ــد. هــر شــخص ترکیبــی از  ــه دنیــای خــارج، افــراد دیگــر ، و مادیــات توجــه دارن برونگراهــا، ب

ــا را دارد. ــردو آنه ه

Kant, Immanuel امانوئل کانت 

Jung, Carl Gustav کارل گوستاو یونگ

]Lewin, kurt کورت لوین
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ــت. در  ــس اس ــم درانگلی ــرن هفده ــزرگ ق ــی ب ــر و مرب ــوف ، متفک ــان الک )1704-1632( فیلس  ج
فلســفه بویــژه در »معرفــت شناســی« و نیــز در آرای تربیتــی پیشــنهادی خــود، الک ســعی کــرده اســت 
ــاه و خوشــبختی  ــی را مــالک کار قراردهــد. هــدف تعلیــم وتربیــت از دیــدگاه الک رف کــه روش تجرب
ملــت )جامعــه( اســت. چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه الک معتقــد بــه دو نــوع تربیــت بــرای فرزنــدان 
اشــراف و طبقــه کارگــر اســت. الک برایــن بــاور اســت کــه اگــر بــورژوا )اشــراف( خــوب تربیــت شــود، 
بقیــه اقشــارجامعه نیــز ســامان خواهنــد یافــت. تنهــا نظـــر تربیتـــی ای کــه الک دربــاره کــودکان ضعفا 
ابــراز داشــته، طــرح معــروف بــه »مــدارس کار« اســت، تــا کــودکان در آنجــا مهارتهــای یــدی خاصــی 
را بــرای ورود بــه بــازار کار فراگیرنــد. ســعادت اجتماعــی از نظــر الک بــه ســعادت و خوشــبختی فــردی 
ــعادت  ــت. س ــده اس ــیر ش ــر و تفس ــردی تعبی ــبختی ف ــعادت وخوش ــت. س ــده اس ــیر ش ــر و تفس تعبی
فــردی هــم در پدیــد امــدن، عقــل ســالم در بدنــی ســالم اســت. الک درخصــوص مقــررات انضباطــی 
و تادیــب توضیحــات مفصلــی دارد. اصــوالً بــرای اینکــه عمــل تربیــت بخوبــی صــورت پذیــرد وکــودک 
از عــوارض منفــی بــه تربیــت خصوصــی اطفــال زیرنظــر والدیــن و توســط معلــم خصوصــی اســت. الک 
تجربــه گــر اســت. بنابرایــن معتقــد بــه تمریــن وممارســت و تجربــه در آمــوزش و تعلیــم اســت . وی 
ــرای فراگیــری معلومــات و اطالعــات، بویــژه در تشــکیل عــادات و  ــون ب ــه حفــظ کــردن قاعــده وقان ب
ــه اصطــالح  ــا ب ــه کاغــذ ســفید ی ــدارد. وی ذهــن آدمــی را ب ــادی ن ــوب، اعتق یافتــن خصلتهــای مطل
لــوح نانوشــته ای تشــبیه مــی کنــد کــه بــه قلــم تجاربــی کــه از روزنــه هــای حــواس عبــور مــی کننــد 
منقــوس و نوشــته مــی شــود. تعلیــم وتربیــت از دیــدگاه الک دارای دوبعــد جســمانی و روانــی اســت. 
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت تعلیــم و تربیــت از نظــر ایــن فیلســوف »عبــارت اســت از فراهــم ســاختن 
زمینــة ضمیــر و روانــی ســالم در تنــی ســالم کــه ســعادت فــردی و بــه تبــع آن ســعادت اجتماعــی را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت.« مقصــود الک از تربیــت روانــی، متخلــق ســاختن فــرد بــه خصلتهــا و صفــات 

مطلــوب، بویــژه تقــوا، خردعملــی، ادب و علــم و دانــش اســت.

پــاره ای از اصــول وروشــهای پیشــنهادی او همچــون چگونگــی یادگیــری زبانهــای خارجــی، تاکیــد بــر 
تمریــن و ممارســت و تجربــه، کــم اثــر بــودن بــه خاطــر ســپردن قواعــد و قوانیــن علــوم در صورتــی 
کــه پشــتوانه تجربــی نداشــته باشــند، هــم اکنــون ازاصــول بدیهــی و ضــروری تعلیــم و تربیــت اســت. 
خالصــه آنکــه الک از یــک لحــاظ یکــی از پیشــروان نهضــت کــودک- محــوری در تعلیــم وتربیت اســت.

بــا وجــود اوصــاف مثبتــی کــه بــرای تعلیــم و تربیــت از دیــدگاه الک برشــمردیم. آرای تربیتــی او خالــی 
از اشــکال نیســت. در زیــر بــه پــاره ای از ایــن اشــکالها اشــاره مــی کنیــم.

1- الک آرا وافــکار تربیتــی خــود را تقریبــاً بــه صــورت انحصــاری و مخصــوص طبقــه اشــراف کشــور 
خــود داشــته و نســبت بــه طبقــات پاییــن اجتمــاع توجــه چندانــی نکــرده اســت. در خصــوص کــودکان 

ضعفــا در طــرح مــدارس کار، از افــکارش بــوی خشــونت و حتــی قســاوت بــه مشــام مــی رســد.

2- الک اطاعت فرزند را از پدر و مادر در بدو کودکی مولد ترس می داند.

3- تعلیــم و تربیــت پیشــنهادی الک جنبــه فــردی و خصوصــی دارد. چنیــن تربیتــی فقــط بــرای طبقات 
مرفــه امکانپذیــر اســت. آیــا کــودکان طبقــات پاییــن اجتمــاع آنقــدر نابســامانی اخالقــی دارنــد، کــه 

بایــد از معاشــرت بــا آنــان پرهیــز کــرد؟

Locke John   جان الک
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ــم  ــرن هیجده ــر ق ــه دراواخ ــت ک ــفی کان ــده فلس  عقی
وضــع گردیــد. طبــق ایــن آییــن ، ماهیــت اشــیاء 
ــی  ــیاء ف ــود دارد )اش ــان وج ــه درخودش ــه ک بدان گون
نفســه( بــرای شــناخت انســانی، اساســاً غیرقابــل حصــول 
ــا  ــا نموده ــا« ی ــده ه ــه »پدی ــوان ب ــی ت ــط م اســت. فق
ــه  ــود را ب ــیاء خ ــق اش ــن طری ــه ازای ــت ک ــت یاف دس
تجربــه مــا آشــکار مــی ســازند« شــناخت نظــری موثــق 
تنهــا در ریاضیــات و علــم طبیعــی قابــل حصــول اســت و 
آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه در ذهــن انســان شــکلهای از 
پیشــی تأمــل حســی ماننــد شــکلها یــا مفاهیــم از پیشــی 
ــان  ــب می ــا ترکی ــه ب ــی رابط ــکلهای از پیش ــل و ش عق
چنــد گونگــی حســی و مفاهیــم عقــل وجــود دارد. اینهــا 
ــون علیــت  ــا، قان ــای جوهره ــون بق ــرای قان ــی را ب مبنای

ــا تشــکیل مــی دهــد. ــل جوهره ــر متقاب ــون تأثی وقان

 مونتــه ســوری بــه عنــوان اولیــن زن پزشــک در ایتالیــا بــود. او شــیفته 
ــود. شــیوه و وســایلی کــه مونتســوری  نظریــه هــا و روشــهای تربیتــی ب
ــای  ــیوه ه ــام ش ــه ن ــروز ب ــه ام ــت از آنچ ــی اس ــود آورده ترکیب ــه وج ب
اکتشــافی و برنامــه ای معــروف اســت. برفعالیــت و خــود رهبــری تکیــه 
کــرده بــود و در عیــن حــال مــواد »برنامــه« نیــز بــرای کــودک فراهــم 

کــرده بــود.

او درســهایی را ارائــه مــی کــرد کــه شــامل سلســله مراتبــی از مهارتهــا 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــی کن ــه پیشــنهاد م ــه گانی ــان نحــوی ک ــه هم ــود. ب ب
ــداد در  ــدا گرفتــن م ــدن و نوشــتن ، ابت ــه ســوری از آمــوزش خوان مونت
ــذ ســمباده  ــا کاغ ــا را ب ــی داد، ســپس حــروف الفب ــن م دســت را تمری
درســت کــرده بــود و بــه کــودکان نشــان مــی داد )تــا موجــب شــود کــه 
ــد از  ــد (، بع ــک لحظــه اســتفاده کنن ــف در ی ــودکان از حــواس مختل ک
ــد. از روی آن بکشــد.  ــی را انتخــاب کن کــودک مــی خواســت کــه حرف
ــوری  ــازد. در روش مونتس ــه بس ــروف کلم ــت از ح ــی خواس ــد از او م بع
ــا  ــداد را ب ــن روش اع ــی نویســد. درای ــد م ــه بخوان ــل از اینک ــودک قب ک
کاغذهــای ســمباده و جمــع و تفریــق و ضــرب و تقســیم نیــز بــا ســنگ 

ــد. ــی دادن و چــوب درس م

ــد و  ــردی، رش ــوزش ف ــی آزاد، آم ــت بدن ــتر برفعالی ــن روش بیش در ای
تکامــل ابتدایــی در مهــارت خوانــدن و نوشــتن، و تربیــت حســی و 

ــود. ــی ش ــد م ــی تأکی حرکت

Kantism Kantianism کانت گرایی ، آیین کانت

Montessori, Maria  )ماریا مونتسوری )مونته سوری

Maslow, Abraham   آبراهام مزلو 

آبراهام مزلو)1970-1908( استاد روانشناسی دانشگاه نیویورک و دانشگاه براندیس بود

 او از بنیانگــذاران عمــده روان شناســی انســانگرا قلمــداد مــی شــود. »مازلــو« و »کارل راجــرز« از چهــره برجســته 
تثبــت روان شناســی انســانگرا بــه عنــوان نیــروی ســوم محســوب مــی شــوند. دو نیــروی اصلــی دیگــر عبارتنــد 

از روانــکاوی و رفتارگرایــی.

ــود کــه در انســانها تمایلــی ذاتــی وجــود دارد کــه از اســتعدادها و  ــن ب ــو( ای ــو )مازل یکــی از ادعاهــا اصلــی مزل
ــد. ــی نامی ــکوفایی« م ــل را »خودش ــن تمای ــد، او ای ــتفاده را می کنن ــترین اس ــود بیش ــوه خ ــای بالق توانایی ه

فــرا نیازهــا )meta meeds(، اشــخاص خــود شــکوفا وتجــارب متعالــی )peak experiences( از مفاهیــم ابداعــی 
او اســت.
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پســتالوزی فرزنــد کشــیش فقیــری بــود کــه در ســال 1746 در 
ــی نداشــت  ــه موفقیت ــد. پســتالوزی در مدرس ــا آم ــخ بدنی زوری
ومعلمــش معتقــد بــود کــه ایــن کــودک زشــت و ژنــده پــوش 
چیــزی نخواهــد شــد. در ســن 18 ســالگی کتــاب  »امیــل« و 
»قــرارداد اجتماعــی« روســو را مطالعــه کــرد و تحــت تأثیــر وی 

قــرار گرفــت.

بــا آنکــه بنیــاد اندیشــه هــای پســتالوزی همــان اندیشــه هــای 
روســو و اصــل هــای تربیتــی اوســت. بــا ایــن همــه مــی گویــد 
ــدا  ــر ج ــو از یکدیگ ــه روس ــی را ک ــا چیزهای ــیم ت ــد بکوش بای
کــرده و رویــاروی هــم نهــاده بــه یکدیگــر بپیوندیــم. چیزهایــی 
ــی و  ــه اخالق ــت ، جنب ــت، آزادی و اطاع ــدن و طبیع ــون تم چ
جنبــه اجتماعــی، زیــرا رســتگاری جهــان در یگانگــی انســانیت 
ــه  ــه او »انســانیت متمــدن« اســت و انســان ب و تمــدن و یاگفت

طبیعــت اجتماعــی اســت.

ــود کــه نیکبختــی در محبــت و نیکخواهــی  ــرآن ب پســتالوزی ب
اســت. هــم بنیــاد راه و روش تربیتــی و هــم راز تاثیــر پســتالوزی 
ــد »ذات  ــی گوی ــه م ــت ک ــن روس ــت از ای ــه اس ــن نکت درهمی

تربیــت نــه در آمــوزش بلکــه در محبــت اســت.«

ــه کــودک  ــد ب ــاور اســت کــه هیــچ مفهومــی را نبای ــن ب او برای
آموخــت مگــر آنکــه نخســت نگــرش حســی از آن داشــته باشــد. 
پســتالوزی نــه تنهــا برپیونــد آمــوزش نظــری و دریافــت هــای 
ــی  ــی برهماهنگ ــور کل ــه ط ــه ب ــرد بلک ــی ک ــد م ــی تأکی حس
ــی  ــی و عاطف ــه ای، عقالن ــرورش حرف ــوزش و پ ــون آم گوناگ
تاکیــد داشــت )تربیــت عمومــی(، پســتالوزی بــر ایــن بــاور بــود 
کــه هــدف آمــوزش و پــرورش، رشــد و تکامــل مــوزون تمامــی 
اســتعدادها و قابلیــت هــای جســمی و روحــی کــودک و مطابــق 

بــا اصــول قوانیــن طبیعــی اســت.

ــه  ــت ک ــن اس ــتالوزی ای ــنهاد پس ــس، پیش ــاره روش تدری درب
درآمــوزش واژه هــا، کلمــات و اعــداد بایســتی روش انتزاعــی را 
کنارگذاشــت و ارتبــاط آنهــا را  بــا امــور و اشــیاء خارجــی، محــور 
ــات  ــاهدات و مطالع ــام مش ــودک در انج ــرار داد. آزادی ک کار ق
ــادی در  ــت زی ــه اهمی ــود ک ــائلی ب ــه مس ــز ازجمل ــخصی نی ش

فلســفه تربیتــی پســتالوزی داشــت.

بــه طــور خالصــه ، بــه نظــر پســتالوزی، محــک تربیــت واقعیــت 
ــا بیشــتر شــده  ــاری م ــا بردب ــم آی ــد ببینی ــی اســت و بای اخالق

اســت؟ آیــا روحیــة همــدردی را در خــود پــرورش داده ایــم؟

پســتالوزی یکــی از بنیانگــذاران اندیشــة نویــن »آمادگــی« 
ــت.  اس

pestalozzi Johann   پستالوزی
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ارسطــــو

ارســطو برجســته تریــن و نامورتریــن شــاگرد افالطــون اســت، که 
بــا آثــار عمیــق خــود ســالیان درازی فرهنگهــای گوناگــون غرب و 
شــرق و از جملــه فرهنــگ اســالمی مــا را تحــت تاثیــر قــرار داد.

ومــی تــوان گفــت کــه شــهرت ونفــوذ او در تمــدن هــای شــرق 
وغــرب بیــش از شــرق بــه انــدازه اســتادش اســت.

آراء تربیتــی ارســطو را مــی تــوان دردوکتــاب او یعنی»سیاســت« 
ــکار  ــا اف ــت. ارســطو در مقایســه ب و»اخــالق نیکــو ماخــس« یاف
اســتادش، بیشــتر بــه شــیوه هــای آمــوزش وپــرورش بــر اســاس 

وضعیــت جامعــه زمــان خــود پرداختــه اســت .

آرمــان تربیتــی ارســطو بــر مبنــای نظریــه صریحــی دربــاره بشــر 
قــراردارد. او بــر ایــن عقیــده بــود کــه مهمتریــن صفــت اختصاص 
بشــر اســتعداد » عقالنــی « اوســت از ایــن رومعتقــد بــه پــرورش 
عقــل اســت. کــه ایــن عقــل مــی توانــد کلیــت زندگــی را درک 
کنــد وبــی نظمــی را نظــام بخشــد. معتقــد بــود بــا بــه کار بــردن 
عقــل مــا انســان هــا مقــام خدایــی بــه دســت مــی آوریــم و پــا 

بــر ابتــذال کنونــی مــی گذاریــم.

در مــورد هــدف تربیت ارســطو مــی گویــد: نادرســتی وناهماهنگی 
شــیوه ی کنونــی تربیــت از روشــن نبــودن هــدف آن و اختــالف 
نظــر دربــاره آن اســت یعنــی افــراد نمــی داننــد کــه آیــا بایــد بــه 
کــودکان چیزهــای را آموخــت کــه ســودمند باشــد یــا بایــد نهــاد 

کــودکان را نیــک بــار آورد و یــا بــر دانــش آنهــا افــزود.

بدیــن ســان درنظــر ارســطو در تربیــت انســان بــا فضیلــت ونیــک، 
ــرد« در  ــادت وخ ــت« »ع ــت »طبیع ــی سرش ــل یعن ــه عام س
کاراســت و ســعادت در هماهنگــی ایــن ســه عامــل وســر انجــام 

شــکوفایی خــرد اســت.

در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه بنظرارســطو تعلیــم و تربیــت 
ــرای  ــا دولــت ب ــواده ی ــی اســت کــه بوســیله خان مجموعــه اعمال
ــرد  ــی گی ــورت م ــراد ص ــی در اف ــی ومدن ــل اخالق ــاد فضای ایج
ــر عکــس اســتناد خویــش کــه شــرط اساســی توفیــق  ارســط ب
ــط  ــازی محی ــا پاکس ــالح ی ــه اول اص ــرد را در وهل ــت ف در تربی
ــرد داشــت و  ــود ف ــه خ ــر توج ــد ب ــمارد تاکی ــی ش ــی م اجتماع
ــت و از  ــی دانس ــرد م ــت ف ــه تربی ــقوط ب ــه را س ــالح جامع اص
جملــه بــر نقــش ســخت خانــواده در پــرورش عواطــف وشــخصیت 

ــود. معتقــد ب

ــرد  ــر خ ــه ب ــت ک ــدی اس ــطو در تاکی ــت ارس ــع عظم در واق
ــا بــکار بــردن خــرد از طبیعــت  مــی کنــد ومــی گویــد انســان ب
ــه انگیــزه  ــر مــی رود واز راه بینــش خردمندان ــی خــود برت حیوان
هــای عاطفــی خــود را کنتــرل مــی کنــد. در مجمــوع مــی تــوان 
ادعــا کــرد کــه ارســطو بیــش از اســتاد خویــش دربــاره طبیعــت 
ــدگاه او  انســان و مراحــل رشــد آن توجــه دارد واز ایــن نظــر دی

ــر اســت. ــه نظــرگاه علمــی معاصــر نزدیکت ب
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  Socrates سقراط

platon   افالطون

از زندگانــی و شــیوه زندگــی اش اطــالع دقیقــی در دســت 
ــن اســت کــه  ــم در ای ــه عقیــده ســقراط، زحمــت معل نیســت. ب
ــد.  ــی نمای ــری را بررس ــای بش ــه ه ــد و اندیش ــهایی بکن پرسش
البتــه منظــور ســقراط از علــم، انســان شناســی یــا بهتــر بگوئیــم 
ــات  ــد تعلیم ــیم (( کلی ــود را بشناس ــت. ))خ ــی اس ــود شناس خ
ــده  ــش نش ــی آزمای ــت :زندگ ــی گف ــود و م ــقراط ب ــی س تربیت
ارزشــی نــدارد و خــرد راهنمــای بشــر در راه نجــات اســت. معلــم 
در نظــر ســقراط  ))راهبــر مدنیــت ((  اســت و او )معلــم( بایــد در 

ــت باشــد. ــی حقیق پ

ــه اول  ــقراط در درج ــه س ــت ک ــان داش ــوان بی ــی ت ــع م در واق
ــه  ــی ب ــه چندان ــه عالق ــود و روی هــم رفت ــم اخــالق ب ــک معل ی
ــم و اخــالق را  ــه ســقراط عل ــه ای ک ــم نداشــت.به گون خــود عل
ــت و  ــر او معرف ــد، و بنظ ــی دان ــد م ــی ناپذیرن ــر جدای از یکدیگ
فضلــت یکــی اســت زیــرا » شــخصی عاقلــی کــه مــی دانــد حــق 
ــد.« بنظــر  ــی کن ــز عمــل م ــه آنچــه حــق اســت نی چیســت، ب
ســقراط، تربیــت یــک فرآینــد طبیعــی و بــی پیرایــه اســت کــه 
ــی  ــه تشــکیل صندل ــه مدرســه رســمی داشــت و ن ــازی ب ــه نی ن

ــی. گروه

ــق و  ــدن حقای ــدن و فهمان ــر او ))فهمی ــت بنظ ــدف تربی ــا ه اّم
ــاس  ــن اس ــر همی ــود. ب ــان(( ب ــی و سیاســی جوان ــت اخالق تربی
در حالیکــه ))معبردلــف(( داناتریــن مــردم بــود، صادقانــه معتقــد 
بــود کــه هیــچ نمــی دانــد و مــی کوشــد بــه دانــش یــا دانایــی 
ــه  ــش ن ــتار دان ــد دوس ــوف بای ــت فیلس ــی گف ــد و م ــت یاب دس

ــد . ــمند باش ــی دانش ــیت (( یعن ))سوفس

ــرا  ــود زی ــی« مشــهور ب ــه »روش مامای ــقراط ب ــس س روش تدری
کــه بــا ایــن روش، بــه جــای آنکــه افــکار خــود را بــه مخاطبانــش 
تحمیــل کنــد، ســعی مــی کــرد او را بــه کشــف حقیقــت رهنمون 
نشــو در ایــن کار از را گفتگــو اتجــام مــی شود.ســقراط معلــم را 
ــدار  ــه اســاس او را بی ــد و وظیف ــی دان ــش م وجــدان عصــر خوی
کــردن روح شــاگردان و آگاه ســاختن او مــی شــمارد.نظر ســقراط 
ــاد افالطــون  ــورد انتق ــی م ــت اخالق ــژه تربی ــت، بوی ــاره تربی درب
وارســطو قــرار گرفتــه اســت، از جملــه گفتــه انــد کــه او دانایــی 
ــه  ــت، در حالیک ــته اس ــی دانس ــردن کاف ــار ک ــک رفت ــر نی را ب
شــناخت خوبــی و بــدی بــرای احتــراز از کار بــد کافــی نیســت.

در هــر حــال، امــر مســلم و آشــکار ایــن اســت کــه ســقراط در 
ــن ســهم مهمــی داشــت و  ــان آت ــی جوان ــی و اخالق تربیــت عقل
در عظمــت کار او همیــن بــس کــه توانســت اندیشــه وران بــزرگ 

وســترگی ماننــد افالطــون پــرورش دهــد.

ــق  ــه تصدی ــود، ب ــقراط ب ــته ی س ــاگرد برجس ــه ش ــون ک افالط
ــد، از نظــر  مورخانــی کــه آراء تربیتــی غــرب را تدویــن کــرده ان
اســتادش در بــاره ی دانــش تفســیر نویــن و تــازه ای ارائــه کــرد. 
ــژه  ــه )بوی ــر جامع ــه تاثی ــه ب ــت ک ــری اس ــتین متفک او نخس
ــه آن  ــه مطالع ــرده وب ــه ک ــت توج ــم وتربی ــت( در تعلی سیاس

ــت. ــه اس پرداخت

آراء تربیتــی افالطــون را بیشــتر مــی تــوان در کتابهــای جمهوری، 
ــس(،  ــوراس، قوانین)نوامی ــاس، پروتاگ ــالت گرگی ــن و رس قوانی
منــون، میــدون و مهمانــی یافــت . در واقــع مــی تــوان او را بنیــان 
گذار»فلســفه آمــوزش و پــرورش« و جامعــه شناســی شــمرد زیــرا 
ــوع  ــن موض ــن و بنیادی تری ــون، مهم تری ــب افالط ــه در مکت ک

بحــث، تعلیــم و تربیــت اســت.

افالطــون میــان »تعلیــم«و »تربیــت« فــرق مــی گــذارد بــه نظــر 
ــر و  ــوم وســیع ت ــم، مفه ــوم تعلی ــا مفه ــت در مقایســه ب او، تربی
کلــی تــری دارد و تعلیــم جزئــی از آن اســت.افالطون تربیــت را 
شــکوفا شــدن اســتعدادهای ذاتــی یــا از قــوه بــه فعــل در آمــدن 
آنهــا مــی دانــد، در جــای دیگــر چنیــن مــی نویســد: منظــور مــن 
از تربیــت فضیلتــی اســت کــه در آغــاز کــودک کســب مــی کنــد 
وآن عبــارت از تشــکیل ادات نیــک وابتدایــی تریــن احساســات، 
یعنــی لــذت، مهــر، الــم و کینــه بــه صورتــی اســت کــه خــود بــه 
ــد هماهنــگ  ــد مــی آی ــا عقــل کــه بعــد از آن در او پدی خــود ب

گــردد.

از تعلیــم و تربیــت  بــه عبارتــی دیگــر، منظــور افالطــون 
ــت و  ــواص اس ــژه خ ــن وی ــت و بنابرای ــوزی« اس ــی»راز آم نوع
ــد  رابطــه میــان اســتاد وشــاگرد در حقیقــت رابطــه مــراد و مری
و حتــی عاشــق و معشــوق اســت. هــدف تربیــت بنظــر افالطــون 
ــد؛ کشــف  ــن دســتور«می دان ــوان »مهمتری ــه آن را تحــت عن ک
اســتعدادهای برجســته و آبــاد ســاختن آنهــا بــرای زمامــداری در 
جامعــه آرمانــی یعنــی جامعــه ای مبتنــی بــر عدالــت وحکومــت 
ــه  ــاختن جامع ــون س ــر افالط ــی بنظ ــدف اصل ــس ه ــت. پ اس
ــده  ــه عقی ــوزش ب ــن روش آم ــت. مهمتری ــه اس ــم وعادالن منظ
افالطــون »روش گفــت و شــنود« اســت وآن روشــی اســت کــه 
بــه یــاری آن انســان مــی آموزدچگونــه از آنچــه بــه حــس در مــی 
آیــد آغــاز کنــد وبــه ســوی جهــان معنــوی بــاال رود وبدیــن ســان 
از چیزهــای دیدنی،گذرنــد  بســیار و پراکنــده فراتــر رفتــه و بــه 

ــد. ــد راه یاب ــه اندیشــه مــی آی ــی کــه فقــط ب جهان

آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه در حــدود 25 قــرن پیــش 
افالطــون مســائلی را مطــرح کــرده اســت کــه هنــوز تازگــی خــود 
ــرب  ــه در غ ــخ اندیش ــول تاری ــت و در ط ــداده اس ــت ن را از دس
ــوده اســت. همــواره الهــام بخــش اندیشــه وران بــزرگ جهــان ب
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چکیده
ــادی و  ــد اقتص ــی و رش ــود کارائ ــی در بهب ــش مهم ــرکت نق ــری ش ــول راهب ــوب اص ــرای مطل      اج
ــره و  ــت، هیئــت مدی ــن اصــول بیــن مدیری در عیــن حــال افزایــش اعتمــاد ســرمایه گــذاران دارد. ای
ــروت  ــاختن ث ــر س ــر حداکث ــی دیگ ــد. از طرف ــی کن ــرار م ــبی برق ــاط مناس ــرکت ارتب ــهامداران ش س
ــم  ــیار مه ــداف بس ــد از اه ــی می توان ــئولیت های اجتماع ــی و مس ــف اخالق ــای وظای ــهامداران، ایف س
شــرکت ها بــه شــمار آیــد. لکــن یکــی از عواملــی کــه تاثیــر قابــل مالحظــه ای در تحقــق اهــداف مزبــور 
دارد اجــرای مناســب اصــول راهبــری شــرکت می باشــد. ایــن موضــوع بــا توســعه شــرکت های ســهامی 
و مطــرح شــدن تئــوری نمایندگــی، افزایــش وظایــف و اختیــارات هیئــت مدیــره شــرکت ها بــه صــورت 
ــر  ــه پیگی ــند چگون ــرکت نمی باش ــک ش ــع مال ــه در واق ــی ک ــردد. مدیران ــرح می گ ــری مط جدی ت
منافــع ســهامداران)مالکان موسســه(خواهند بــود و همــواره ایــن ســوال مهــم در بیــن ســهامداران وجــود 
کــه: ســهامداران چگونــه می تواننــد مدیریــت شــرکت را کنتــرل کننــد؟ درایــن مقالــه راهبــری شــرکت 
و مکانیزم هــای آن مــورد بحــث قــرار گرفتــه و نقــش آن در ایجــاد ثــروت بــرای ســهامداران و ایجــاد 

ارزش افــزوده اقتصــادی بــا مــروری بــر تحقیقــات بیــان شــده اســت.
ــده ،ارزش  ــاد ش ــروت ایج ــری ،ث ــای راهب ــزم ه ــرکت ،مکانی ــری ش ــد واژگان: راهب کلی

ــادی  ــزوده اقتص اف

نظام راهبری شرکت و نقش آن در ثروت و ارزش ایجاد شده
مهندس قادر بابایی 
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آرتوراندرســن و ورلــدکام در آمریــکا و دیگــر شــرکت هــای 
بزرگــی همچــون ســیکو، لیوســنت، ســان بیــم و  تیکــو در ســایر 
کشــورهای جهــان در ســایه ضعــف نظــام راهبــری شــرکت، نیــاز 
بــه ایجــاد سیســتم هاي راهبــري مناســب شــرکت را بــه عنــوان 
ــرد.  ــرح ک ــورها مط ــه کش ــائل در هم ــن مس ــم تری ــي از مه یک
ایــن امــر همچنیــن باعــث نگرانــی هــای بســیاری بــرای ســازمان 
ــی  ــن الملل ــدوق بی ــال صن ــرای مث ــد، ب ــی ش ــن الملل ــای بی ه
ــورد راهبــری  ــود وضعیــت شــرکت هــا در م ــول خواســتار بهب پ
ــث  ــن باع ــوع همچنی ــن موض ــت ای ــد ]27[. اهمی ــرکت ش ش
ــول  ــکا و اص ــلی در آمری ــون سربینزاکس ــی همچ ــا قوانین ــد ت ش

راهبــری شــرکت مصــوب وزرای ســازمان توســعه همــکاری هــای 
اقتصــادی  و قوانینــی از ایــن قبیــل در کشــورهای مختلــف 

ــود ]6[. ــم ش تنظی

ــه  ــرکت بیانی ــری ش ــي راهب ــبکه بین الملل ــر ش ــوی دیگ از س
ــزام آور تــري را در مــورد اصــول راهبــری شــرکتی بین المللــي  ال
ــي  ــکار بین الملل ــک ابت ــرد. در ی ــاد ک ــي ایج ــطح غیردولت در س
دیگــر، انجمــن مشــترک  المنافــع راهبــری شــرکت یــک مجموعه 
اصــول راهبــری شــرکت در ســال 1999 ایجــاد کــرد کــه شــبیه 

ــود. اصــول OECD ب

    در ایــران آئیــن نامــه نظــام راهبــری شــرکت توســط ســازمان 
بــورس اوراق بهــادار تدویــن و در تاریــخ 86/08/11 بــه تصویــب 
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e ــه  ــای پذیرفت ــرکت ه ــه ش ــت و هم ــیده اس ــره رس ــت مدی هیئ

شــده در بــورس ملــزم بــه اجــرای ایــن آئیــن نامــه هســتند.

     حداکثــر ســاختن ثــروت ســهامداران، ایفــای وظایــف اخالقــی 
و مســئولیت هــای اجتماعــی مــی توانــد از اهــداف بســیار مهــم 
ــل   ــر قاب ــه تاثی ــی ک ــد. یکــی از عوامل ــه شــمار آی ــا ب شــرکت ه
مالحظــه ای در تحقــق اهــداف مزبــور دارد اجــرای مناســب اصول 
راهبــری شــرکت مــی باشــد. در حــدود ســیصد ســال قبــل کــه 
آدام اســمیت در کتــاب ثــروت ملــل بحــث تفکیــک گرداننــدگان 
)مدیــران( شــرکت هــا را از مالکیــت آنهــا مطــرح کــرد، همــواره 
مکانیســم هایــی بــرای برقــراری تعــادل میــان منافــع صاحبــان 
موسســات )ســرمایه گــذاران( و مدیــران پیشــنهاد گردیــده اســت 
]8[. ارزش آفرینــی توســط شــرکت هــا بــه نوعــی معلــول عملکرد 
ــای  ــرکت ه ــعه ش ــا توس ــوع ب ــن موض ــد، ای ــی باش ــران م مدی
ســهامی و مطــرح شــدن نظریــه ی نمایندگــی ، افزایــش وظایــف 
و اختیــارات هیئــت مدیــره شــرکت هــا بــه صــورت جــدی تــری 
مطــرح مــی گــردد. مدیرانــی کــه در واقــع مالــک شــرکت نمــی 
ــه(  ــکان موسس ــهامداران )مال ــع س ــر مناف ــه پیگی ــند چگون باش
خواهنــد بــود ]25[. بــرل و مینــز )1932(، راس )1973(، و 
ــی  ــه ی نمایندگ ــه نظری ــف ب ــای مختل ــس )1976( از زوای پرای
ــه  ــی نظری ــگ)1976( مبان ــا جنســن و مکلین ــد و نهایت پرداختن
ی نمایندگــی را مطــرح کردنــد، ایــن نظریــه بــه طــور کلــی بــه 
ــک )کارگمــار(  ــع موجــود بیــن مدیر)کارگــزار( و مال تضــاد مناف
اشــاره دارد. یعنــی طرف هــای قــرارداد دارای انتظــارات منطقــی 
ــه دنبــال بیشــینه ســازی منافــع خــود هســتند ]28[.  ــوده و ب ب
ــه  ــکان شــرکت ب ــارات نامحــدود از ســوی مال ــض اختی ــا تفوی ب
ــه اصــول  ــل توجــه ب ــر عام ــه خصــوص مدی ــره، و ب ــت مدی هیئ
راهبــری شــرکت بــه صــورت چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت 
ــر )2005(،  ــراون و کایل ــش )2003(، ب ــرز و همکاران ]4[. گومپ
بلــک و همــکاران )2006(، دورنیــو و کیــم )2005( و ویــن 
دروبتــز )2004( در نتایجــی مشــابه دریافتنــد کــه راهبــری 
مناســب و مطلــوب شــرکت باعــث ســودآوری بیشــتر شــرکت هــا 
مــی شــود کــه ایــن موضــوع باعــث افزایــش قیمت ســهام و ســود 
ــاد  ــود ]8[. ارزش ایج ــی ش ــهامداران م ــه س ــی ب ــهام پرداخت س
ــل  ــر از عوام ــد متأث ــی توان ــا م ــرکت ه ــکان ش ــرای مال ــده ب ش
ــه ایــن ســوال مطــرح اســت کــه  گوناگونــی باشــد، در ایــن مقال
ــر  ــر دو متغیــر ب ــا مکانیــزم هــای راهبــری شــرکت تاثیــری ب آی
پایــه ارزش، ارزش ایجــاد شــده بــرای صاحبــان ســهام)CSV( و 

ــادی )EVA( دارد؟  ــزوده اقتص ارزش اف

* نظام راهبری شرکت
ــورد  ــف م ــد تعری ــان مي ده ــود نش ــات موج ــي ادبی      بررس
ــدارد و تفاوت هــاي  ــری شــرکت وجــود ن ــورد راهب توافقــي در م
ــه شــده در هــر کشــور وجــود دارد. چشــمگیري در تعاریــف ارائ

ــرکت و  ــن ش ــه بی ــه رابط ــرکت ب ــری ش ــدگاه، راهب ــک دی از ی
ســهامداران محــدود مي شــود.این یــک الگــوي قدیمي   اســت کــه 
در قالــب تئــوري نمایندگــي بیــان مي   شــود. همچنیــن راهبــری 
شــرکت را مي تــوان به صــورت یــک شــبکه از روابــط دیــد 
ــکان آنهــا )ســهامداران( بلکــه  ــه تنهــا بیــن شــرکت و مال کــه ن

ــان،  ــه کارکن ــان از جمل ــادي از ذي نفع ــده زی ــرکت و ع ــن ش بی
مشــتریان، فروشــندگان، دارنــدگان اوراق قرضــه و... وجــود دارنــد. 
ــده مي   شــود.  ــان دی ــوري ذي نفع ــب تئ ــي در قال ــن دیدگاه چنی
بررســی کلــی تعریــف راهبــری شــرکت در متــون علمــی نشــان 
می دهــد کــه تمــام آنهــا دارای یــک ویژگــی مشــترک و معینــی 

هســتند کــه یکــی از آنهــا پاســخگوئی  اســت]5[.

     ایفــک )2004( درتعریــف راهبــری شــرکت عنــوان مــی کنــد؛ 
راهبــری شــرکت، تعــدادی مســئولیت هــا و شــیوه هــای اعمــال 
شــده توســط هیــات مدیــره و مدیــران موظــف بــا هدف مشــخص 
کــردن مســیر راهبــردی اســت کــه تضمیــن کننــده دســتیابی بــه 
اهداف،کنتــرل ریســک هــا بــه طــور مناســب و مصــرف منابــع بــه 

طــور مســئوالنه، مــی باشــد.

ــرکت  ــری ش ــی)2000( راهب ــک جهان ــس بان ــون رئی ــف س ول
ــرکت  ــخگویی در ش ــفافیت و پاس ــاف، ش ــای انص ــد ارتق را درص

ــد. ــف می کن تعری

     راهبــری شــرکت بنــا بــه تعاریــف ارائه شــده دو هدف اساســی 
کاهــش ریســک بنــگاه اقتصــادی و بهبــود کارایــی در دراز مــدت 
را دنبــال مــی کنــد. اعمــال راهبــری صحیــح از طریــق اعضــای 
مســتقل هیــات مدیــره و کمیتــه هــای تحــت نظــر آنهــا عینیــت 
یافتــه و در نهایــت بــا ارتقــای شــفافیت و پاســخ دهــی مدیریــت 
اجرایــی، بــه اهــداف خــود نایــل مــی شــود. ســوال اساســی آنکــه 
ــه گذشــته موضــوع مهمــی  ــری شــرکت طــی دو ده چــرا راهب
بــوده ولــی پیــش از آن اهمیــت خاصــی نداشــته اســت؟ دالیــل 

آن را مــی تــوان بــه ایــن صــورت مطــرح کــرد: ]34[

- موج جهانی خصوصی سازی در دو دهه گذشته.

ــس  ــد پ ــتگی و رش ــای بازنشس ــدوق ه ــازمان صن ــد س - تجدی
ــخصی. ــای ش اندازه

- مــوج اعمــال کنتــرل و فعالیــت هــای تلفیقــی شــرکت هــا از 
ســال 1980.

- خــارج شــدن شــرکت هــا از کنتــرل دولــت هــا و یــک پارچــه 
کــردن بــازار هــای ســرمایه.

- بحــران هــای ســال1998 آســیای شــرقی کــه نقــش راهبــری 
شــرکت را در بــازار هــای نوظهــور مشــخص کــرد.

- یکســری رســوایی هــا و ورشکســتگی هــای اخیر در کشــورهای 
بــزرگ همچــون آمریــکا و انگلیس.

     پــس بــا نتیجــه گیــری از توضیحــات و تعاریــف در بندهــای 
بــاال مــی تــوان راهبــری شــرکت را مجموعــه ای از مکانیــزم هــای 
ــادل  ــه تع ــت ک ــرکتی دانس ــرون ش ــرکتی و ب ــی درون ش کنترل
مناســب میــان حقــوق صاحبــان ســهام از یــک ســو و نیازهــا و 
اختیــارات هیئــت مدیــره را از ســوی دیگــر برقــرار مــی نمایــد و 
در نهایــت ایــن مکانیســم هــا اطمینــان معقولــی را بــرای صاحبان 
ســهام و تهیــه کننــدگان منابــع مالــی و ســایر گــروه هــای ذینفع 
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ــا  ــر اینکــه ســرمایه گــذاری شــان ب ــد مبنــی ب فراهــم مــی نمای
ــی برگشــت شــده و مکانیــزم ارزش آفرینــی لحــاظ  ســود معقول

خواهــد شــد ]8[.

ــام  ــوری، نظ ــر کش ــه ه ــد ک ــی دهن ــان م ــا نش ــی ه      بررس
ــه خــود را دارد. در اکثــر تحقیقــات  راهبــری شــرکت منحصــر ب
نظــام راهبــری شــرکت بــه دو گــروه کلــی سیســتم هــای درون 
ســازمانی و بــرون ســازمانی  تقســیم مــی شــود ]23[. در نظــام 
راهبــری درون ســازمانی، شــرکت هــا تحــت مالکیــت و کنتــرل 
تعــداد کمــی از ســهامداران هســتند. بــه نظــام هــای درون 
ــا و  ــان شــرکت ه ــج می ــک رای ــط نزدی ــل رواب ــه دلی ســازمانی ب
ســهامداران عمــده آنهــا، نظــام هــای رابطــه ای نیــز گفتــه مــی 
ــای  ــتم ه ــه سیس ــاره ب ــازمانی اش ــرون س ــارت ب ــود ]5[. عب ش
ــرکت  ــام، ش ــن نظ ــرکت دارد. در ای ــری ش ــی و راهب ــن مال تامی
هــای بــزرگ توســط مدیــران کنتــرل مــی شــوند و تحــت مالکیت 
ــا ســهامداران خصوصــی هســتند.  ــرون ســازمانی ی ســهامداران ب

- مکانیــزم هــای راهبــری و نقــش آنهــا در ارزش ایجــاد 
شــده بــرای ســهامداران

- ساختار هیئت مدیره 

ــت  ــس هیئ ــای رئی ــت ه ــک پس ــش تفکی ــف( نق ال
مدیــره از مدیــر عامــل در ارزش ایجــاد شــده

     در نظریــه نمایندگــی، تقســیم مســئولیت هــا در ســطح عالــی 
ــوازن  ــا از ت ــه روشــنی مشــخص شــده باشــد ت ــد ب شــرکت، بای
ــان  ــره، اطمین ــت مدی ــای هیئ ــارات اعض ــدود اختی ــدرت و ح ق
نســبی حاصــل شــود. در گــزارش هــای کدبــری )2002( و هیگــز 
)2003( توصیــه شــده اســت کــه بیــن اعضــای هیئــت مدیــره، 
ــادر  ــا هیــچ کــس ق ــوازن قــدرت وجــود داشــته باشــد ت ــد ت بای
ــی قیــد و شــرط فرآینــد تصمیــم گیــری شــرکت  ــه کنتــرل ب ب
ــم  ــدرت  تصمی ــدد ق ــع مج ــه توزی ــر ب ــر منج ــن ام ــد. ای نباش
ــر و  ــردد ]18[. رچن ــره می گ ــت مدی ــه هیئ ــران ب ــری از مدی گی
دالتــون)1991(، دی آونــی)1992( و دیلــی و دالتــون )1994( در 
تحقیقاتــی بــه مثبــت بــودن نقــش تفکیــک وظایــف پســت هــای 
ــی  ــود مبان ــا وج ــد. ب ــاره نمودن ــرد اش ــرکت در عملک ــاالی ش ب
ــدازه  ــا آن ان ــج ت ــی، نتای ــات علم ــای تحقیق ــه ه ــری و یافت نظ
ــاهد  ــل، ش ــه در عم ــد ک ــی آین ــمار نم ــه ش ــده ب ــد کنن متقاع
تفکیــک وظایــف مذکــور بیــن رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــران 

ــا باشــیم ]17[.  ــی شــرکت ه اجرای

ب( نقــش مدیــران غیرموظــف )غیــر اجرایــی( در ارزش 
ایجــاد شــده 

ــره  یکــی از عواملــی        میــزان اســتقالل اعضــای هیئــت مدی
ــیاری  ــد. در بس ــره می افزای ــت مدی ــی هیئ ــر کارای ــه ب ــت ک اس
از تحقیقــات حســابداری تــا بــه حــال بــرای کمــی ســازی ایــن 
ــه کل اعضــای هیئــت  ــران غیرموظــف ب شــاخص از نســبت مدی
ــره اســتفاده شــده اســت ]12[. اعضــای غیرموظــف هیئــت  مدی
ــم  ــرل و تصمی ــه در کنت ــد ک ــره ان ــان خب ــره  از کارشناس مدی

گیــری نیــز بســیار ماهــر هســتند. ایــن افــراد مســئولیت اجرائــی 
در شــرکت ندارنــد و حقــوق ماهیانــه دریافــت نمــی کننــد ]21[. 
ــات شــده اســت کــه  ــات ]32[ و ]31[ اثب در بســیاری از تحقیق
حضــور مدیــران غیراجرایــی در هیئــت مدیــره اثــرات مثبتــی بــر 

عملکــرد و ارزش آفرینــی شــرکت هــا دارد.

* ساختار مالکیت شرکت ها 
ــروت  ــادی در ارزش و ث ــهامداران نه ــش س ــف( نق ال

ــده ــاد ش ایج

      ســرمایه گــذاران عمــده بــا اســتفاده از حــق رای، در تصمیــم 
ــرده و  ــوذ ک ــرکت نف ــره ش ــت مدی ــاختار هیئ ــا و س ــری ه گی
ــت  ــر عملکــرد مدیری ــع نظــارت ب ــد یکــی از مناب ــذا مــی توانن ل
شــرکت باشــند ]10[. علیرغــم وجــود مبانــی نظــری قابــل اتــکا 
ــاط  ــا ارتب ــات در رابطــه ب ــی تحقیق ــج تجرب ــورد، نتای ــن م در ای
بیــن ترکیــب ســهامداران و عملکــرد شــرکت هــا قــدری بــه هــم 
گــره خــورده و گاهــاً نتایــج متناقضــی حاصــل می شــود. اســتیق 
ــار اســتدالل کــرد کــه یکــی از راه هــای  لیتــز )1985( اولیــن ب
مهــم کنتــرل و پیگیــری منافــع و افزایــش آن توســط مدیریــت، 
تمرکــز مالکیــت  اســت )افزایــش ســهامدار نهــادی(. بریکلــی، لیز 
و اســمیت )1988( در تحقیقــی دریافتنــد کــه ســرمایه گــذاران 
نهــادی بــه احتمــال بیشــتری بــا طــرح هــای مدیرانــی کــه بــه 
نظــر میرســد بــه منافــع مالــکان صدمــه مــی زنــد، مخالفــت مــی 

نماینــد ]33[.

ب( تمرکز مالکیت و راهبری شرکت 

جدایــی مدیریــت از مالکیــت، تنهــا دلیــل ایجــاد مســاله 
نمایندگــی و هزینــه هــای آن بیــن ســهامداران و مدیــران نیســت، 
ــادی ســهامدار کوچــک  ــداد زی بلکــه پراکندگــی مالکیــت در تع
نیــز مــی توانــد دلیلــی بــر آن باشــد ]11[. روئــه )1990( 
معتقــد اســت کــه در ترکیــب مالکیــت گســترده، هیــچ یــک از 
ــرا در  ــد زی ــارت ندارن ــرای نظ ــزه ای ب ــک انگی ــهامداران کوچ س
ایــن صــورت، هــر شــخص ســهامداری کــه بخواهــد بــر عملکــرد 
ــا آن را  ــط ب ــای مرتب ــه ه ــد هزین ــد، بای ــارت کن ــرکت نظ ش
ــز از  ــهامداران نی ــه س ــه بقی ــت ک ــی اس ــن در حال ــردازد و ای بپ
ــده  ــام ش ــات انج ــق تحقیق ــد. طب ــی کنن ــتفاده م ــع اس آن مناف
توســط شــلیفر و ویشــنی )1997(، الپورتــا و همــکاران )1999(، 
در شــرایطی کــه تمرکــز مالکیــت وجــود دارد، تضــاد منافــع بیــن 
مالکیــت اکثریــت و اقلیــت بــه وجــود مــی آینــد و لــذا تصمیمات 
ــع  ــال مناف ــه انتق ــر ب ــت منج ــن اس ــت ممک ــهامداران اکثری س
ســهامداران اقلیــت بــه اکثریــت شــود ]2[. در تحقیقــات تجربــی 
ــی  ــای متفاوت ــرد ه ــت رویک ــز مالکی ــری تمرک ــدازه گی ــرای ان ب
ارائــه شــده بــرای مثــال دمســتز و لــن )1985( تمرکــز مالکیــت 
را مجمــوع ســهام در اختیــار 5 و یــا 20 ســهامدار بــزرگ شــرکت 
تعریــف  مــی کننــد. راک )1989( و تلگولــی و همــکاران )2003( 
تمرکــز مالکیــت را بــه عنــوان مجمــوع درصــد هــای ســهامداران 

ــد ]19[. ــف مــی کنن ــک تعری ــاالی 5% تمل عمــده ب
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ســهام شــناور آزاد ، مقــدار ســهمی اســت کــه انتظــار مــی رود در 
آینــده نزدیــک قابــل معاملــه باشــد. موسســه مــورگان اســتانلی  
ســهام شــناور آزاد را نســبتی از ســهام شــرکت تعریــف می کنــد 
کــه در بــازار قابــل معاملــه بــوده و بــا اهــداف مدیریتــی توســط 
ــهام  ــبه س ــرای محاس ــود. ب ــداری نش ــادی نگه ــهامداران نه س
شــناور آزاد ابتــدا بایــد ســهامداران اســتراتژیک )ســهامدارانی کــه 
قصــد فــروش ســهام خــود در کوتــاه مــدت را ندارنــد( شناســایی 
و میــزان ســهام متعلــق بــه آنهــا بررســی شــود. بــا شناســایی این 
ســهامداران ســهام شــناور آزاد برابــر خواهــد بــود بــا کل ســهام 
ــار ســهامداران  ــداد ســهام در اختی ــای تع منتشــره شــرکت منه

راهبــردی. 

ــروت  ــی در ارزش و ث ــع حسابرس ــش مرج * نق
ــده ــاد ش ایج

ــد  ــه تایی ــن اســت ک ــه ی نمایندگــی ای ــرض مهــم نظری ــک ف ی
ــت.  ــده اس ــکل و پیچی ــار مش ــرای کارگم ــزار ب ــای کارگ کار ه
حسابرســی مســتقل یکــی از بــا اهمیــت تریــن و در عیــن حــال 
موثــر تریــن روش هــا، بــرای همســو کــردن منافــع ســهامداران 
ــه شــمار مــی رود. نهــاد حسابرســی  نقــش تعییــن  و مدیــران ب
ــات  ــرل اشــتباهات ســهوی  اطالع ــده ای در مراقبــت و کنت کنن
حســابداری ایفــا مــی کنــد ]15[. از طــرف دیگــر خــوش نامــی 
ــار   ــاد  و اعتب ــر اعتم ــادی ب ــر زی ــاد حســابرس تاثی و شــهرت نه
اطالعــات و داده هــای حســابداری دارد. در مبانــی تئوریــک 
ــهرت و  ــر ش ــتقیمی ب ــر مس ــی تاثی ــه حسابرس ــدازه موسس ان
اعتبــار آن موسســه خواهــد داشــت ]13[. فرانســیس و ســیمون 
)1987(، دی )1993(، یانــگ جاناتــان و لیــن )1993( و هــوگان 
و جتــر )1997( نشــان دادانــد، موسســه هــای حسابرســی بــزرگ 
بــه نســبت موسســه هــای کوچــک، حسابرســی بــا کیفیــت تــری 

انجــام مــی دهنــد.

ــهام  ــان س ــرای صاحب ــده ب ــاد ش * ارزش ایج
 )CSV (

ــروت  ــهامداران و ث ــرای س ــده ارزش ب ــر ای ــه اخی ــه ده     در س
ایجــاد شــده بــرای ســهامداران همزمــان بــا شــکل گیــری اصــول 
راهبــری شــرکت در اقتصــادی هــا و شــرکت هــا در سراســر جهان 
ــروت ســهامداران  ــر کــردن ث مطــرح شــده اســت. بحــث حداکث
ــرمایه  ــاد س ــا اقتص ــورهای ب ــری در کش ــول راهب ــن اص در تدوی
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــه م ــا همیش ــکا و بریتانی ــون آمری داری همچ
ــن  ــن موضــوع اصــول راهبــری تدوی مــی گیــرد ]23[. مبیــن ای
شــده ســازمان توســعه همــکاری هــای اقتصــادی)OECD( مــی 
باشــد کــه در ایــن اصــول بــه بحــث حداکثــر کــردن ثــروت بــرای 
ــری  ــن اصــول راهب ــد اساســی شــده و در تدوی ســهامداران تاکی
منافــع ســهامداران و عالیــق آنهــا در اولویــت قــرار گرفتــه اســت.

ــد  ــواره نیازمن ــذاران هم ــرمایه گ ــر و س ــم گی ــای تصمی  نهاده
اطالعاتــی بــوده انــد کــه بتواننــد در تصمیمــات اســتراتژیک خــود 

از آنهــا بهــره برنــد، خاصــه ایــن تصمیمــات بایــد از لحــاظ مالــی 
ــهامداران  ــد. س ــاد ارزش کنن ــرکت ایج ــه در ش ــد ک ــان باش چن
بــه عنــوان مالــکان واحــد تجــاری در پــی افزایــش ثــروت خــود 
ــه  ــروت در نتیج ــش ث ــه افزای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــتند و ب هس
عملکــرد مطلــوب واحــد تجــاری اســت، ارزشــیابی واحــد تجــاری 
ــکان دارای  ــرای مال ــب ب ــای مناس ــاخص ه ــری ش ــه کارگی و ب

ــی اســت ]10[. ــت فراوان اهمی

     امــروزه ســرمایه گــذاران، اعتباردهنــدگان و مدیــران در 
جســتجوی شــاخصی بــه موقــع و قابــل اتــکاء بــرای انــدازه گیری 
ثــروت ســهامداران هســتند. بــا بهــره گیــری از چنیــن شــاخصی، 
ــار  ــا نگهــداری ســهام، اعتب ــروش و ی ــاره ف ســرمایه گــذاران درب
ــران  ــود و مدی ــذاری خ ــرمایه گ ــت س ــاره امنی ــدگان درب دهن
دربــاره عملکــرد خــود و بخــش هــای مختلــف شــرکت قضــاوت 
خواهنــد کــرد]10[. هــدف ســرمایه گــذاران تحصیــل ســود و بــه 
ــا انجــام  ــذاران ب ــر رســاندن ثروتشــان اســت. ســرمایه گ حداکث
ــق  ــه تعوی ــود را ب ــرمایه خ ــی س ــرف فعل ــذاری، مص ــرمایه گ س
ــه امــکان مصــرف بیشــتری دســت  ــا در آینــده ب ــد ت مــی اندازن
یابنــد. از اینــرو در جهــت تحقــق ایــن امــر، در دارایــی هایــی کــه 
ــاال و ریســک نســبتاً پایینــی هســتند، ســرمایه  دارای بازدهــی ب
گــذاری مــی کننــد. نــرخ بــازده یــک ورقــه بهــادار، عامــل اصلــی 
ــه  ــود ]9[. چنانچ ــوب می ش ــذاری محس ــرمایه گ ــاب س در انتخ
نــرخ بــازده ســرمایه گــذار بیــش از نــرخ بــازده مــورد انتظــارش 
باشــد، ارزش دارایــی ســرمایه گــذاری شــده بیشــتر بــوده و ثروت 
بیشــتری ایجــاد مــی شــود، بــه ایــن افزایــش ارزش ایجــاد شــده 
ســهامدار، ارزش ایجــاد شــده بــرای ســهامداران)CSV(  اطــالق 
ــن  ــی و تعیی ــای ارزیاب ــی از روش ه ــار یک ــن معی ــود. ای ــی ش م
ــه  ــدز )2001(  ارائ ــط فرنان ــه توس ــت ک ــا اس ــرکت ه ارزش ش

شــده اســت ]23[.

ــرای  ــده ب ــاد ش ــبه ارزش ایج ــوه محاس * نح
ســهامداران

 )CSV(فرمــول محاســبه ارزش ایجــاد شــده بــرای ســهامدار     
بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

ســهام  )هزینــه   - ســهامداران  افــزوده  ارزش   =  CSV  )1(  
بــازار حقــوق صاحبــان ســهام(  عــادی×ارزش 

 )2( ارزش افــزوده ســهامداران = افزایــش در ارزش بــازار حقــوق 
صاحبــان ســهام- پرداخــت هــای ســهامداران[ ســود هــای نقــدی 

توزیــع شــده 

ــوق  ــط حق ــص / متوس ــود خال ــادی = )س ــهام ع ــه س  )3( هزین
ــهام(  ــان س صاحب

 )EVA( ارزش افزوده اقتصادی *
     همانگونــه کــه در بخــش قبــل توضیــح داده شــد ارزش 
شــرکت از دیــد ســرمایه گذاران اهمیــت اساســی دارد، زیــرا ایــن 
ــاال  ــره ب ــا مخاط ــرکت های ب ــه در ش ــتند ک ــر نیس ــر حاض قش
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ســرمایه گذاری کننــد و لــذا اگــر هــم چنانچــه ایــن کار را انجــام 
ــار  ــورد انتظ ــتر م ــی بیش ــتر، بازده ــه  ازای ارزش بیش ــد، ب دهن
خواهــد بــود. یکــی از معیارهایــی کــه در ایــن راســتا مــی تــوان 
ــرای انتخــاب و ارزیابــی ســرمایه گــذاری مــورد اســتفاده قــرار  ب
ــزوده  ــت ]3[. ارزش اف ــادی  اس ــزوده اقتص ــار ارزش اف داد، معی
ــه کنتــرل  ــر VBM  کــه ب اقتصــادی شــاخصی اســت مبتنــی ب
ــردازد. براســاس  ــک تجــارت مــی پ کل ارزش ایجــاد شــده در ی
ایــن معیــار، ارزش یــک شــرکت بــه دو عامــل بســتگي دارد: ]1[

1( بــازده ســرمایه بــه کار گرفتــه شــده در شــرکت  و2( هزینــه 
ســرمایه بــه کارگرفتــه شــده در شــرکت. 

  تغییــرات نوآورانــه ای کــه ارزش افــزوده اقتصــادی در دو 
ــذاری بوجــود آورده اســت،  ــرمایه گ ــی و س ــت مال ــوزه مدیری ح
یــک نیــروی محرکــه درونــی بــرای حداکثــر کــردن اثــر بخشــی 
ــوان از  ــی ت ــادی را م ــزوده اقتص ــد. ارزش اف ــی باش ــی م وکارآی
طــرق گوناگونــی نظیــر ارتقــای کارایــی عملیاتــی، ســرمایه 
گــذاری در پــروژه هایــی کــه نــرخ بازدهــی بیــش از نــرخ هزینــه 
ــروش  ــر اقتصــادی، ف ــای غی ــت ه ــد، حــذف فعالی ــرمایه دارن س
ــه  ــازده و بــی مصــرف و اختصــاص وجــوه ب دارایــی هــای کــم ب
فعالیتهــای ســودآور و کاهــش هزینــه ســرمایه از طریــق تنظیــم 
سیاســت هــای مالــی شــرکت افزایــش داد ]3[. معیــار EVA بــر 
خــالف معیارهــای ســنتی، ســودآوری واقعــی شــرکت هــا را مورد 
بررســی قــرار مــی دهــد، یعنــی هزینــه هــای مســتقیم بدهــی و 
غیــر مســتقیم حقــوق صاحبــان ســهام را مــد نظــر قــرار داده و 
در محاســبه آن ضمــن اینکــه کلیــه هزینه هــای تامیــن مالــی در 
نظــر گرفتــه مــی شــوند، کامــاًل برالزامــات حداکثرســازی ثــروت 

ــق اســت.  ســهامداران منطب

* محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
     ارزش افــزوده اقتصــادی بــر مبناي ســود حســابداري محاســبه 
ــا  و  ــاس پوی ــک مقی ــابداري ی ــود حس ــد س ــود و همانن ــي ش م
ــه یــک مقیــاس ایســتا  اســت. جهــت محاســبه ارزش افــزوده  ن
ــی  ــود عملیات ــه از س ــه کار رفت ــرمایه ب ــه س اقتصــادی کل هزین

ــات، کســر مــی شــود. )4( ــس از مالی پ

 WACC ،ســود عملیاتــی پس از مالیــات NOPAT)4(در رابطــه
ــه کار  ــرمایه ب ــرمایه و Capital س ــه س ــوزون هزین ــن م میانگی

گرفتــه شــده اســت.

* تعریف اجزای ارزش افزوده اقتصادی
    اجــزای کلیــدی کــه در محاســبه ارزش افــزوده اقتصــادی مــد 

نظــر قــرار مــی گیرنــد عبارتنــد از:

1. سود عملیاتی پس از مالیات 

2. هزینه سرمایه

3. سرمایه 

4. تعدیالت حسابداری

1- سود عملیاتی پس از مالیات:

ــه در  ــات ک ــد از مالی ــی بع ــود عملیات ــت از س ــارت اس      عب
محاســبه آن اثــر مبــادالت غیــر نقــدی حــذف و صرفــه جویــی 
مالیاتــی ناشــی از هزینــه هــای تامیــن مالــی از ســود کســر شــده 

ــت ]22[. اس

2- هزینه سرمایه:

ــده  ــکیل دهن ــزای تش ــه اج ــامل هزین ــرمایه ش ــه س       هزین
ســرمایه اســت کــه مجمــوع ســاختار ســرمایه شــرکت را تشــکیل 

ــد. ــر بدســت مــی آی ــد و از رابطــه زی مــی دهن

 

رابطه )5(

در رابطــه)d )5 مجمــوع بدهــی هــا،  e مجمــوع حقــوق صاحبــان 
ــان  ــوق صاحب ــه حق ــرخ هزین ــی و  ن ــه بده ــرخ هزین ــهام،  ن س

ســهام.

3- سرمایه: 

       مفهــوم ســرمایه در مــدل محاســبه EVA بیشــتر مفهــوم 
اقتصــادی اســت و بــا آنچــه در حســابداری تحــت عنــوان ســرمایه 
تعریــف مــی شــود تفــاوت دارد. در ایــن تعریــف ســرمایه عبــارت 
اســت از مجمــوع تمــام دارایــی هــا منهــای بدهــی هــای ابتــدای 
دوره بعــالوه معــادل هــای ســرمایه، یــا بــه عبــارت دیگــر ســرمایه 
ــان  ــوق صاحب ــره دار، حق ــای به ــی ه ــامل بده ــتقراضی ش اس
ســهام و معــادل هــای ســرمایه اســت کــه ارزش اقتصــادی بــه کار 

گرفتــه شــده از طــرف شــرکت را نشــان مــی دهــد. 

4- تعدیالت حسابداری:

ــردن  ــاظ ک ــادی لح ــزوده اقتص ــای ارزش اف ــی ه ــی از ویژگ یک
ــود  ــه س ــیدن ب ــرای رس ــبات ب ــابداری در محاس ــالت حس تعدی
ــه  ــر ب ــالت منج ــن تعدی ــرا ای ــت. زی ــادی اس ــرمایه اقتص و س
ســرمایه ای مــی شــود کــه ســرمایه گــذاران بــازده ای بــرای آن 
ــالت دوره ای  ــردن تعدی ــه ک ــا اضاف ــن ب ــد. همچنی ــار دارن انتظ
ایــن تعدیــالت بــه NOPAT، آن را تبدیــل بــه یــک معیــار واقــع 

ــد. ــی مــی کن ــدی واقع ــازده نق ــری از ب ــه ت گرایان

* مروری بر تحقیقات مرتبط
گومپــرز و همکارانــش )2003( ]24[ در تحقیقــی بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه شــرکت هــای بــا راهبــری مطلــوب، نســبت 
ــر و بیشــتری  ــا از ارزش ایجــاد شــده باالت ــایر شــرکت ه ــه س ب

)( 1−×−= tttt CapitalWACCNOPATEVA

ed r
ed

er
ed

dWACC )()(
+

+
+

=



مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل

55

Ki
m

ia
 M

ag
az

in
e ــانگر  ــا نش ــی آنه ــای مال ــورت ه ــند و ص ــی باش ــوردار م برخ

ــت  ــابداری اس ــی حس ــاالی ارزیاب ــای ب ــاخص ه ــا و ش معیاره
ــور  ــن ط ــهام(. همی ــان س ــوق صاحب ــازده حق ــرخ ب ــد ن )مانن
بــراون و کایلــر )2005( ]16[ و دورنیــو و کیــم )2005( ]20[ در 
نتایجــی مشــابه دریافتنــد کــه راهبــری  مطلــوب شــرکت باعــث 
ســودآوری بیشــتر شــرکت هــا  شــده کــه ایــن موضــوع باعــث 
افزایــش قیمــت ســهام و ســود ســهام پرداختــی بــه ســهامداران 

مــی شــود.

ــان  ــاط می ــن ارتب ــرای یافت ــی ب ــاک )1996( ]35[ پژوهش یرم
ــی و  ــر اجرای ــا مدی ــره ب تفکیــک مســئولیت رئیــس هیئــت مدی
ارزش ایجــاد شــده بــرای ســهامداران انجــام داد. یافتــه هــا حاکی 
از ایــن بــود کــه وقتــی مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره دو 
فــرد مجــزا باشــند، شــرکت ثــروت بیشــتری را ایجــاد مــی کنــد. 

روزنشــتاین و وایت )1990( ]32[ در تحقیقی شــواهدی را بدست 
ــره  ــر اعضــای هیئــت مدی ــر اکث ــی داد اگ ــه نشــان م ــد ک آوردن
ــروت  ــر ث ــر مســتقیمی ب ــن موضــوع اث ــند، ای ــر موظــف باش غی
ــکاران  ــر و هم ــس بیین ــه ی عک ــذارد. در نتیج ــهامداران میگ س
)2004( ]14[ هیــچ رابطــه ای میــان تعــداد اعضــای غیــر موظــف 
ــل و کرامــر  ــج تحقیــق اوکان ــد. نتای و ارزش شــرکت پیــدا نکردن
)2010( ]30[ نیــز نشــانگر رابطــه مثبــت حضــور مدیــران غیــر 

موظــف در هیئــت مدیــره بــا عملکــرد شــرکت هــا اســت.

نتایــج تحقیــق نویســی و نایکــر )2006( ]29[ نشــان مــی 
دهدکــه ســرمایه گــذاران نهــادی انگیــزه بیشــتری بــرای نظــارت 
ــر  ــت ب ــر مثب ــان تاثی ــن حضورش ــد و بنابرای ــت دارن ــر مدیری ب
ــو )2007( ]34[ در  ــیا و گ ــت. تاس ــد داش ــرکت خواه ارزش ش
ــرد شــرکت را  ــادی و عملک ــت نه ــن مالکی ــاط بی ــی، ارتب تحقیق
ــد.  ــرار دادن ــش ق ــورد پژوه ــا 2003 م ــالهای 1999 ت ــرای س ب
ــط  ــده توس ــداری ش ــهام نگه ــد س ــر درص ــادی براب ــت نه مالکی
ــا  ــد. آنه ــی باش ــرمایه م ــهام س ــی از کل س ــای دولت ــرکت ه ش
ــه  ــت ب ــن اس ــادی ممک ــذاران نه ــرمایه گ ــه س ــد ک ــان دادن نش
ســرمایه گــذاران کمــک کننــد تــا مســائل نمایندگــی حاصلــه از 

ــد. ــش دهن ــت را کاه ــت و مالکی ــک مدیری تفکی

کاپوپولــوس و الزاری تــو )2007( ]26[ در تحقیقــی نشــان 
ــا  ــت ب ــه ای مثب ــه گون ــز ب ــت متمرک ــاختار مالکی ــد، س دادن
ســودآوری باالتــر شــرکت ارتبــاط دارد و بــرای کســب ســودآوری 

ــت.  ــاز اس ــر نی ــی کمت ــا پراکندگ ــت ب ــه مالکی ــر ب باالت

ــن  ــه بی ــی رابط ــه  بررس ــی ب قنبــری )1386( ]8[ در پژوهش
ــت.  ــه اس ــرد پرداخت ــرکت و عملک ــری ش ــای راهب ــزم ه مکانی
ــور  ــبت حض ــف( نس ــد ال ــی ده ــان م ــق نش ــای تحقی ــه ه یافت
ــرد  ــر عملک ــره ب ــت مدی ــب هیئ ــف در ترکی ــر موظ ــای غی اعض
شــرکت هــا تاثیــری نــدارد. ب( وجــود حســابرس داخلــی رابطــه 
ــی  ــفافیت اطالعات ــرد دارد. ج( ش ــا عملک ــت ب ــتقیم و مثب مس
رابطــه بــا عملکــرد شــرکت نــدارد. د( ســرمایه گــذار نهــادی بــا 

ــت دارد. ــتقیم و مثب ــه مس ــرکت رابط ــرد ش عملک

فعلــی )1387( ]7[ در تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه بــا وجــود 

ــده در  ــه ش ــای پذیرفت ــرکت ه ــاد در ش ــادی زی ــهامداران نه س
ــد  ــن درص ــی داری بی ــه معن ــران، رابط ــادار ته ــورس اوراق به ب
ــدارد. همچنیــن  مدیــران غیــر موظــف و ارزش شــرکت وجــود ن
ــه شــرکت  ــره کلی ــت مدی ــه اینکــه در ســاختار هیئ ــا توجــه ب ب
هــای نمونــه حداقــل یــک عضــو غیــر موظــف وجــود دارد، رابطــه 
معنــی داری بیــن حضــور مدیــران غیــر موظــف و ارزش شــرکت 
ــد  ــق نشــان مــی ده ــی تحقی مشــاهده شــده اســت. نتیجــه کل
کــه بیــن متغیرهــای حاکمیــت شــرکتی و ارزش شــرکت رابطــه 

ــی داری وجــود دارد.  معن

ــوان بررســی  ــا عن ــه ای ب ــان نام ــی )1389( در پای حســین بابای
ــده  ــاد ش ــا ارزش ایج ــرکت ب ــری ش ــام راهب ــن نظ ــه بی رابط
اقتصــادی  افــزوده  ارزش  و   )CSV( ســهام  بــرای صاحبــان 
ــک  ــامل تفکی ــرکت ش ــری ش ــزم راهب ــت مکانی )EVA(، از هش
ــای  ــبت اعض ــره، نس ــات مدی ــس هی ــل از رئی ــف مدیرعام وظای
ــادی،  ــهامداری نه ــره، س ــات مدی ــا هی ــه کل اعض ــف ب غیرموظ
ســاختار مالکیــت، اصلــی یــا فرعــی بــودن شــرکت، میــزان نفــوذ 
و مالکیــت دولــت، درصــد ســهام شــناور آزاد و مرجــع حسابرســی 
ــرکت  ــری ش ــام راهب ــش نظ ــران نق ــوان بازیگ ــه عن ــرکت ب ش
ــه  ــده رابط ــان دهن ــق نش ــج تحقی ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش اس
مثبــت بیــن میــزان مالکیــت نهــادی، ســاختار مالکیــت هرمــی و 
ــرای صاحبــان  میــزان ســهام شــناور آزاد و ارزش ایجــاد شــده ب
ــوس  ــه معک ــک رابط ــانگر ی ــج نش ــن نتای ــت. همچنی ــهام اس س
بیــن میــزان نفــوذ و مالکیــت دولــت بــا )CSV( اســت. در ایــن 
تحقیــق بیــن ســایر مکانیــزم هــا و )CSV( رابطــه ای مشــاهده 
ــزوده اقتصــادی  نشــده اســت. در مــورد بررســی رابطــه ارزش اف
و مکانیــزم هــای راهبــری شــرکت، بــه جــز عــدم تاییــد رابطــه 
بیــن تمرکــز مالکیــت و ارزش افــزوده اقصــادی، نتایجــی  مشــابه 
ارزش ایجــاد شــده بــرای صاحبــان ســهام بدســت آمــده اســت.

مصطفایــی)1390( در پایــان نامــه ای بــا عنــوان، بررســی رابطــه 
ــفافیت  ــا ش ــرکت ب ــری ش ــزم هــای راهب ــی مکانی ــن برخ بی
اطالعــات مالــی، نشــان داد کــه بیــن ســهام شــناور آزاد و مرجــع 
ــاز  ــا امتی ــی داری ب ــت و معن ــه مثب ــرکت رابط ــی ش حسابرس
شــفافیت اطالعــات مالــی وجــود دارد. ولــی بیــن اســتقالل هیئت 
مدیــره، نســبت بدهــی هــای بلنــد مــدت بــر مجمــوع دارایــی هــا، 
ســاختار مالکیــت، میــزان مالکیــت دولــت و مالکیــت مدیرعامــل 
بــا امتیــاز شــفافیت اطالعــات مالــی رابطــه ای مشــاهده نشــد. در 
ضمــن نتایــج تحقیــق نشــانگر رابطــه منفــی و معنــی داری بیــن 

متغیــر کنترلــی اهــرم و امتیــاز شــفافیت مــی باشــد.

* نتیجه گیری کلی 
ــی  ــه نوع ــی، ب ــروت و ارزش آفرین ــش ث ــرای افزای ــا ب شــرکت ه
ــی از  ــتند. یک ــران هس ــادی مدی ــات اقتص ــر تصمیم ــی ب متک
مهمتریــن ابزارهــای کنتــرل مدیــران و کاهش مســائل نمایندگی، 
اســتقرار نظــام راهبــری مطلــوب در شــرکت هــا اســت. در ایــن 
تحقیــق بــه صــورت کلــی بــا اســتفاده از هشــت مکانیــزم راهبری 
شــرکت ســعی شــده اســت تــا تاثیــر ایــن مکانیــزم هــا بــر ثــروت 
ــه  ــرد. روی ــرار گی ــورد بررســی ق ــا م ــی شــرکت ه و ارزش آفرین
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ــازار  ــح ب ــرد صحی ــرای عملک ــری شــرکتی ب ــد راهب ــای کارآم ه
ــظ  ــب و حف ــه جل ــی و الزم ــرمایه و کل اقتصــاد کشــور حیات س
اعتمــاد عمومــی اســت. بــا توجــه بــه مطالــب طــرح شــده مــی 
تــوان نتیجــه گرفــت کــه رعایــت اصــول راهبــری هــم در ســطح 
ــد و  ــک  می کن ــه کم ــاد جامع ــق اقتص ــالمت و رون ــه س کالن ب
هــم در ســطح خــرد )فعالیتهــای مالــی شــرکت هــا( مــی توانــد 
در بهبــود عملکــرد شــرکت و ارزش آفرینــی تاثیــر داشــته باشــد. 
راهبــری شــرکتی ضعیــف ممکــن اســت موجــب ســلب اعتمــاد 
ــه خــروج  ــد منجــر ب ــه خــود مــی توان ــه نوب ــه ب ــازار گــردد ک ب
منابــع یــا بحــران نقدینگــی و ســقوط قیمــت هــا در بورس شــود. 
در واقــع دالیــل اصلــي ایــن امــر از ضــرورت بازگردانــدن اعتمــاد 
ــفافیت  ،  ــق ش ــاري از طری ــاي تج ــه فعالیت  ه ــرمایه گذاران ب س

ــود. ــي مي ش ــئولیت پذیري  ناش ــاف  و مس ــخگویي  ، انص پاس
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تثبيت آنزيم ها راهكار قدرتمند برای افزايش پايداری 
آنها در مصارف صنعتی

دکتر محمود صوتی خيابانی
دانشيار گروه علوم و صنايع غذايی دانشگاه تبريز

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل

آنزیم ها 
ویژگی هــای  بــا  بیولوژیکــی  ماکرومولکول هــای  آنزیم هــا 
برجســته از جملــه قــدرت انتخــاب بــاال و فعالیــت زیــاد بــوده و 
بــه عنــوان کاتالیزورهــای زیســتی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد 
کــه واکنش هــا را هــم از نظــر ســرعت و هــم از نظــر اختصاصــی 
ــوخت های  ــه س ــف از جمل ــع مختل ــد و در صنای ــدید می کنن تش
زیســتی، مــواد غذایــی، بیوتکنولــوژی و غیــره مــورد اســتفاده قرار 
می گیرنــد بــا ایــن وجــود، پایــداری عملیاتــی پاییــن، فعالیــت در 
ــن  ــن رفت ــت در آب و از بی ــا، حاللی ــدود pH و دم ــه مح دامن
فعالیــت کاتالیــزوری پــس از یکبــار اســتفاده، از محدودیت هــای 
کاربــرد آنزیــم در فرآیندهــای صنعتــی هســتند.  امــروزه تعــداد 
ــه  ــترس هســتند ک ــاری در دس ــا بصــورت تج ــادی از آنزیم ه زی
ــازی و  ــه خالص س ــودن، هزین ــترس ب ــزان در دس ــه می ــته ب بس
درجــه خلــوص آنزیم هــا قیمت هــا متفــاوت هســتند کــه اخیــراً 
ــاری  ــد تج ــب تولی ــاوری DNA نوترکی ــم فن پیشــرفت ها در عل
اکثــر آنزیم هــا را بــا قیمت هــای قابــل قبــول فراهــم نموده اســت 
ــد،  ــش می دهن ــیمیایی را افزای ــای ش ــا ســرعت واکنش ه آنزیم ه
ــده و  ــرف ش ــا مص ــه ی ــر یافت ــا تغیی ــه در واکنش ه ــدون اینک ب
ــری  ــوالت تغیی ــا و محص ــن واکنش دهنده ه ــادل بی ــا  در تع ی
ایجــاد کننــد و ایــن ویژگــی، یکــی از مهمتریــن نقــش آنزیم هــا 
بــه عنــوان کاتالیــزور طبیعــی درون ســلول اســت. بــا اســتفاده از 
ــر  ــون براب ــک میلی ــش از ی ــه بی ــا ب ــرعت واکنش ه ــا س آنزیم ه
افزایــش می یابــد، بنابرایــن واکنش هایــی کــه انجــام آن هــا 
ســال ها طــول می کشــد در حضــور آنزیم هــای مناســب در 

ــد.  ــه رخ می دهن ــری از ثانی کس

آنزیم هــا، در شــکل طبیعــی و ذاتــی خــود، در شــرایط نامســاعد 
محیطــی و در طــول نگهــداری ناپایــدار بــوده و بــه دلیــل حاللیت 
بــاال نمی تواننــد از محیــط واکنــش جــدا شــوند. لــذا ناپایــداری، 
ــش  ــه افزای ــر ب ــدد منج ــتفاده مج ــت و اس ــکان بازیاف ــدم ام ع
هزینه هــای تولیــد و محدودیــت در اســتفاده از آن هــا می گــردد. 
ــت  ــوان از تثبی ــا، می ت ــن محدودیت ه ــر ای ــه ب ــور غلب ــه منظ ب
ــم  ــد اســتفاده نمــود. آنزی ــزار قدرتمن ــک اب ــوان ی ــه عن ــم ب آنزی
ــداری  ــاي آزاد، پای ــا آنزیم ه ــه ب ــده در مقایس ــت ش ــاي تثبی ه
ــد،  ــان می دهن ــا و pH نش ــیعی از دم ــف وس ــتری را در طی بیش

همچنیــن در طــول نگهــداری پایدارتــر هســتند و بــدون از دســت 
ــورد  ــده و م ــت ش ــار بازیاف ــن ب ــد چندی ــت می توانن دادن فعالی
اســتفاده قــرار گیرنــد. آنزیم هــا می تواننــد بــه روش هــای جــذب 
ــترهای  ــره در بس ــتن ژل و غی ــی، بس ــد کوواالنس ــی، پیون فیزیک
مختلــف تثبیــت شــوند. یکــی از بزرگتریــن چالش هایــی کــه در 
حــال حاضــر در حــوزه تثبیــت وجــود دارد، انتخــاب بســترهای 
ــه  ــت ب ــاص اس ــیمیایی خ ــی و ش ــای بافت ــا ویژگی ه ــب ب مناس
دلیــل اینکــه در حیــن فرآینــد تثبیــت بســترهای نامناســب در 
انتشــار سوبســترا محدودیــت ایجــاد نمــوده و منجــر بــه کاهــش 
یــا ازدســت دادن فعالیــت آنزیــم می گردنــد. لــذا امــروزه 
ــش  ــل کاه ــه دلی ــو ب ــاس نان ــاختارهایی در مقی ــتفاده از س اس
ــرای تثبیــت، توجــه  محدودیت هــای انتشــار و افزایــش ســطح ب

ــد. ــب نموده ان ــود جل ــه خ ــادی را ب زی

تثبیت آنزیم ها 
ــه  ــم ب ــای آنزی ــی محــدود نمــودن مولکول ه ــم یعن ــت آنزی تثبی
درون یــک بســتر یــا حامــل جامــد مناســب کــه نــوع آن بــا نــوع 
سوبســترا یــا محصــوالت موجــود متفــاوت باشــد. امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه مولکول هــای سوبســترا و محصــوالت تشــکیل شــده 
ــم  ــه آنزی ــا خــارج بســتری ک ــه در داخــل ی ــد آزادان ــد بتوانن بای
ــه  ــن مطالع ــد. اولی ــت شده اســت، حرکــت کنن ــر روی آن تثبی ب
ــون و  ــط نلس ــال 1916 توس ــم در س ــت آنزی ــوص تثبی در خص
ــر  ــاز را ب ــم انورت ــا آنزی ــه آن ه ــه طوریک ــد ب ــام ش ــن انج گریفی
روی زغــال ســنگ بــه صــورت جــذب فیزیکــی تثبیــت نمــوده و 
گــزارش کردنــد کــه آنزیــم بــه طــور کامــل فعالیــت کاتالیــزوری 
ــورد  ــم م ــت آنزی ــس از آن تثبی ــت. پ ــظ کرده اس ــود را حف خ
ــن  ــش اولی ــال پی ــه 100 س ــک ب ــت و نزدی ــرار گرف ــه ق مطالع
مــورد اســتفاده صنعتــی آنزیــم تثبیــت شــده گــزارش شــد کــه 
ــر  ــه روش فیزیکــی ب ــم آمینوآســیالز ب ــت آنزی ــه تثبی ــوط ب مرب
روی بســتر پلیمــر DEAE – Sephadex  بــود کــه بــرای تولیــد 
ــاب ســیاکو  در ســال  ــن توســط شــرکت تن ــی ال-متیونی صنعت

1969 از آن اســتفاده می شــد. 

ــه ای باشــد کــه  ــه گون ــرای تثبیــت بایــد ب یــک روش مناســب ب
فعالیــت کاتالیــزوری آنزیــم را پــس از تثبیــت آن حفــظ کنــد. در 
ــا فعالیــت  برخــی مــوارد ممکــن اســت آنزیــم دارای دو شــکل ب
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e ــر آنزیــم  بســیار متفــاوت باشــد و اگــر مــا بتوانیــم شــکل فعال ت

را تثبیــت کنیــم، آنزیــم تثبیــت شــده نهایــی نســبت بــه آنزیــم 
ــی از  ــود. یک ــد ب ــری خواه ــزوری باالت ــت کاتالی آزاد دارای فعالی
واضح تریــن نمونه هــای ایــن مــورد، آنزیــم لیپــاز اســت. لیپازهــا 
نیــز هماننــد برخــی از آنزیم هــا دو ســاختار مختلــف دارنــد 
ــوند. در  ــده می ش ــاز نامی ــته و ب ــاختارهای بس ــاً س ــه اصطالح ک
ــگاه  ــد، جای ــاز می باش ــال لیپ ــکل غیرفع ــه ش ــته ک ــاختار بس س
ــا  ــام درب ی ــه ن ــدی ب ــره ای پلی پپتی ــط زنجی ــم توس ــال آنزی فع
ــال  ــاز کــه شــکل فع ــا در ســاختار ب ــد  پوشــانده می شــود. ام لی
ــا لیــد جابجــا شــده و  لیپــاز می باشــد، زنجیــره پلــی پپتیــدی ی
جایــگاه فعــال کامــاًل در معــرض محیــط واکنــش و سوبســترا قــرار 
ــادل  ــادی در تع ــت ع ــاز در حال ــاختار لیپ ــر دو س ــرد. ه می گی
ــه و  ــرار گرفت ــط ق ــرایط محی ــر ش ــت تأثی ــه تح ــد ک ــرار دارن ق
ــه عنــوان مثــال، در  ــر دیگــری غلبــه می کنــد. ب یــک ســاختار ب
صــورت وجــود سوبســترا یــا بســتر آبگریــز، ممکــن اســت لیپازهــا 
در ســطح آن هــا بــه شــدت جــذب شــوند و تعــادل ســاختاری بــه 
ــر منجــر  ــن ام ــه همی ــا جابجــا شــود ک ــاز لیپازه ــرم ب ســمت ف
ــذا از  ــه افزایــش فعالیــت کاتالیــزوری آنزیــم لیپــاز می گــردد. ل ب
ایــن ویژگــی اســتفاده شــده و روش هایــی بــرای تثبیــت بــه کار 
ــر  ــاز آن ب ــاختار ب ــاز را در س ــد لیپ ــه بتوانن ــوند ک ــه می ش گرفت
روی بســتر تثبیــت نماینــد و فعالیــت آن را در مقایســه بــا لیپــاز 

ــد.  ــود دهن آزاد بهب

 روش های مختلف برای تثبیت آنزیم
ــود دارد: 1-  ــم وج ــت آنزی ــرای تثبی ــج ب ــه روش رای ــاً س اساس
ــد  ــا پیون ــل  )جــذب فیزیکــی ی ــا حام ــک بســتر ی ــه ی اتصــال ب
شــیمیایی(، 2- بــه دام انداختن)کپسوله ســازی(  و 3- اتصــال 

ــتر(. ــدون بس ــی  )ب عرض

ــه خــود را داراســت  ــوط ب ــا و معایــب مرب هــر روش تثبیــت مزای
و مقایســه بیــن روش هــا دشــوار اســت، زیــرا بــه طــور معمــول، 
ــا اســتفاده از یــک روش خــاص تثبیــت  عملکــرد آنزیمــی کــه ب
شــده بــا آنزیــم آزاد مقایســه می گــردد و معمــوالً عملکــرد آنزیــم 
تثبیــت شــده بــا روش هــای تثبیــت مختلــف بــا یکدیگــر مقایســه 

نمی گردنــد.

 جذب فیزیکي
جــذب فیزیکــی را می تــوان بــه عنــوان یکــی از روش هــای 
کــه شــامل  کــرد  تعریــف  تثبیــت  برگشــت پذیر  مســتقیم 
آنزیم هایــی می شــود کــه بــه صــورت فیزیکــی از طریــق نیروهــای 
ــی  ــای یون ــک ، پیونده ــس، هیدروفوبی ــد وان در وال ــف مانن ضعی
ــد.  ــرار می نماین ــال برق ــتر اتص ــا بس ــی ب ــای هیدروژن و پیونده
آنزیم هــای تثبیــت شــده بــه ایــن روش می تواننــد بــه راحتــی از 
روی بســتر جــدا شــوند و زمانــی ایــن موضــوع اهمیــت می یابــد 
ــا را از  ــوان آن ه ــا می ت ــت آنزیم ه ــن فعالی ــن رفت ــا از بی ــه ب ک
روی بســترها جــدا نمــوده و آنزیم هــای جدیــد جایگزیــن نمــود. 
بــه دلیــل اینکــه هزینــه بســترهای مــورد اســتفاده در کنــار هزینه 
ــم  ــام شــده آنزی ــه تم ــن هزین ــم در تعیی ــل مه ــک عام ــم ی آنزی

تثبیــت شده اســت، لــذا امــکان بازیابــی بســتر در تثبیــت آنزیــم 
ــای  ــه اســت. آنزیم ه ــه صرف ــرون ب از نظــر اقتصــادی بســیار مق

ــوند. ــت می ش ــز محافظ ــع و پروتئولی ــده از تجم ــذب ش ج

ــه ور  ــم غوط ــول آنزی ــتر در محل ــی، بس ــذب فیزیک در روش ج
شــده و بــا انکوباســیون زمــان الزم بــرای جــذب فیزیکــی آنزیــم 
بــر روی بســتر فراهــم می گــردد. در روشــی دیگــر محلــول 
آنزیــم بــر روی بســتر یــا حامــل ماننــد ســطوح الکتــرود خشــک 
می گــردد و ســپس آنزیم هــای جــذب نشــده شســته می شــوند. 
ــودن  ــه دلیــل ضعیــف ب ــن اســت کــه ب ــن روش ای ــب ای از معای
ــه  ــم ب ــد، آنزی ــم گردیده ان ــه جــذب آنزی ــی کــه منجــر ب نیروهای
راحتــی از بســتر شســته شــده و جــدا می گــردد. از مزایــای ایــن 
روش ایــن اســت کــه ســاختار شــیمیایی و جایــگاه فعــال آنزیــم 
ــم  ــت آنزی ــده و فعالی ــی مان ــورده باق ــت نخ ــن روش دس در ای
ــن  ــم در ای ــی آنزی ــه جهت یاب ــل اینک ــه دلی ــد ب ــش نمی یاب کاه
ــد  ــز بای ــتر نی ــای بس ــن ویژگی ه ــت. همچنی ــوب اس روش مطل
مــورد مالحظــه قــرار گیــرد بــه عنــوان مثــال در خصــوص لیپــاز 

آب گریــزی بســتر حیاتــی اســت.

ــا روش جــذب فیزیکــی بســیار  بــه طــور کلــی، تثبیــت آنزیــم ب
ســاده اســت و ممکــن اســت بــه دلیــل ســادگی، هزینــه کمتــر 
و حفــظ بیشــتر فعالیــت آنزیــم پتانســیل تجاری ســازی باالتــری 
ــه اســتفاده  ــز دارد ک ــی نی ــن روش  معایب ــا ای داشــته باشــد. ام
ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــوده اس ــدود نم ــت مح از آن را در صنع
آنزیــم جــذب شــده، تحــت تأثیــر تغییــرات pH ، دمــا و قــدرت 
یونــی بافــر قــرار می گیــرد و بــه دلیــل ضعیــف بــودن پیوندهــای 
آنزیــم و بســتر، آنزیــم از روی بســتر شســته می شــود و هنگامــی 
کــه در معــرض شــرایط صنعتــی ماننــد غلظــت بــاالی محصــول 
باالتــر قــرار می گیــرد،  یونــی  و واکنش دهنده هــا و قــدرت 

ــردد.  ــدید می گ ــتر تش ــم از بس ــش آنزی رهای

پیوند کوواالنسی
ــا  ــیمیایی ب ــه روش ش ــل ب ــا حام ــتر ی ــه بس ــم ب ــال آنزی اتص
ــوده و از  ــر از اتصــال فیزیکــی ب ــد کوواالنســی بســیار قوی ت پیون
روش هــای برگشــت ناپذیر تثبیــت اســت کــه آنزیــم از ســطح آن 
شســته نمی شــود. امــا ایــن روش معایبــی نیــز دارد: اگــر آنزیــم 
ــش  ــال کاه ــود احتم ــت ش ــت تثبی ــل برگش ــر قاب ــور غی ــه ط ب
فعالیــت آنزیــم بــاال بــوده و همچنیــن امــکان جداســازی آنزیــم 
از بســتر و اســتفاده مجــدد از بســتر کــه اغلــب پرهزینــه اســت 
ــتر  ــا بس ــا ب ــی آنزیم ه ــد کوواالنس ــراری پیون ــدارد. برق ــود ن وج
ــد  ــا مانن ــی آنزیم ه ــره جانب ــه زنجی ــیدهای آمین ــق اس از طری
آرژنیــن، اســید آســپارتیک، هیســتیدین و درجــه واکنش پذیــری 
ــدازول،  ــد ایمی ــف مانن ــردی مختل ــای عملک ــاس گروه ه ــر اس ب
ــرد.  ــورت می پذی ــره ص ــک و غی ــیل فنولی ــل، هیدروکس ایندولی
ســطوح اصــالح شــده پپتیــدی هنگامــی کــه بــرای پیونــد آنزیــم 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، بــا جهــت گیــری کنتــرل شــده 
ــد.  ــان می دهن ــود نش ــری از خ ــات باالت ــت و ثب ــن، فعالی پروتئی
فعالیــت آنزیــم متصــل شــده بــا پیونــد کوواالنســی بســتگی بــه 
ــکیل  ــواد تش ــب م ــال،  ترکی ــتر، روش اتص ــکل بس ــدازه و ش ان
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ــده بســتر و شــرایط خــاص در طــول تثبیــت دارد.   دهن

 به دام اندازی
محدودیــت آنزیــم در یــک فضــای محــدود یــا شــبکه محــدود را 
بــه دام انــدازی یــا گیــر کــردن می گوینــد. ایــن روش بــه عنــوان 
ــا  ــت آنزیم ه ــت در تثبی ــل برگش ــر قاب ــای غی ــی از روش ه یک
تعریــف می شــود بــه طوریکــه آنزیم هــا درون یــک بســتر، 
ــاهای  ــا در غش ــواد ی ــبکه ای م ــاختار ش ــاف، درون س ــل الی داخ
پلیمــری بــا پیوندهــای کوواالنســی یــا غیــر کوواالنســی بــه دام 
ــس  ــوالت از ماتریک ــترا و محص ــن روش سوبس ــد. در ای می افتن
ــی  ــا درون ماتریکــس باق ــا آنزیم ه ــد ام ــور می کنن ــا بســتر عب ی
می ماننــد. بــه طــور معمــول، ایــن روش تثبیــت می توانــد 
ثبــات مکانیکــی آنزیــم را بهبــود بخشــد، رهایــش آنزیــم و جــدا 
ــیمیایی  ــر ش ــاند و از نظ ــل برس ــه حداق ــتر ب ــدن آن را از بس ش
بــا پلیمــر ماتریکــس پیونــدی برقــرار نمی کنــد. از ایــن رو، 
ــالوه  ــد.  ع ــاق نمی افت ــن روش اتف ــیون  در ای ــوالً دناتوراس معم
بــر ایــن، امــکان اصــالح مــواد تشــکیل دهنده شــبکه ماتریکــس 
یــا بســترمحصورکننده وجــود دارد و ریزمحیــط  بهینــه و مناســب 
بــرای آنزیــم ایجــاد می کنــد )یعنــی مطابقــت بــا محیــط فیزیکــی 
ــده  ــز محیــط ای ــاده تثبیــت کننــده(. ری ــم و م و شــیمیایی آنزی
ــه دام  ــا آبدوســتی باشــد. ب ــت ی ــه، قطبی ــد pH بهین آل می توان
انــدازی آنزیم هــا زمانــی می توانــد انجــام شــود کــه یــک شــبکه  
ــد  ــکیل هیبری ــود. تش ــکیل ش ــم تش ــور آنزی ــری در حض پلیم
آنزیم-پلی مــر بــا در نظــر گرفتــن دمــا، ســطوح pH  و حالل هــا 
ــه دام  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــن روش ب ــردد. در ای ــدود می گ مح
ــم و  ــد آنزی ــود پیون ــام می ش ــی انج ــورت فیزیک ــه ص ــدازی ب ان
ماتریکــس ضعیــف بــوده و ممکــن اســت پیونــد کوواالنســی بــرای 
ــار آماده ســازی  ــاز باشــد. در کن ــورد نی ــم م ــت بیشــتر آنزی تثبی
ــت  ــای تثبی ــه آنزیم ه ــی ب ــزان دسترس ــن روش می ــده ای پیچی

ــد. ــش می یاب ــم کاه ــت آنزی ــده و فعالی ش

 اتصاالت عرضی آنزیم
اتصــال عرضــی یکــی دیگــر از روش هــای برگشــت ناپذیــر تثبیــت 
ــه  ــل ب ــا حام ــتفاده از بســتر ی ــه اس ــازی ب ــه نی ــم اســت ک آنزی
منظــور جلوگیــری از ریــزش آنزیــم بــه درون محلــول سوبســترا 
ــه عنــوان  ــدارد. همچنیــن از ایــن روش ب در ایــن روش وجــود ن
روش بــدون حامــل  یــاد می شــود کــه در آن آنزیــم بــه عنــوان 
ــه  ــص ب ــاً خال ــم تقریب حامــل خــاص خــود عمــل نمــوده و آنزی
ــدارد.  ــترها را ن ــا بس ــط ب ــب مرتب ــا و معای ــده و مزای ــت آم دس
اخیــراً تمایــل زیــادی نســبت بــه اســتفاده از آنزیم هــای تثبیــت 
شــده بــدون بســتر ماننــد کریســتال های آنزیــم کــراس لینــک و 
ــن  ــک ایجــاد شــده اســت. ای ــراس لین ــای ک ــای آنزیم ه تراکم ه
ــاالی  ــیار ب ــز بس ــد: تمرک ــه می ده ــنی را ارائ ــای روش روش مزای
ــن  ــای پایی ــاال و هزینه ه ــات ب ــزور، ثب ــم در کاتالی ــت آنزی فعالی
تولیــد بــه دلیــل عــدم اســتفاده از یــک حامــل یــا بســتر اضافــی 
ــر  ــر منج ــل ناگزی ــا حام ــتر ی ــتفاده از بس ــت. اس ــران قیم ــا گ ی
ــه نســبت  ــل اینک ــه دلی ــم شــده ب ــت آنزی ــه رقیق شــدن فعالی ب
ــش  ــتر افزای ــتفاده از بس ــا اس ــزوری ب ــه کاتالی ــزوری ب غیرکاتالی

ــش از   ــا بی ــد ت ــد از 90 درص ــبت می توان ــن نس ــه ای ــد ک می یاب
99درصــد افزایــش یابــد کــه منجــر بــه بــازده کــم زمــان شــده و 
پرهزینــه اســت  از نظــر فنــی، اتصــال عرضــی بــا تشــکیل  اتصال 
متقابــل بیــن مولکولــی بیــن مولکول هــای آنزیــم بــا اســتفاده از 
مــواد دو یــا چندمنظــوره صــورت می گیــرد. متداول تریــن مــاده 
مــورد اســتفاده در ایــن روش گلوتارآلدئیــد اســت کــه هــم از نظــر 
ــادی  ــدار زی ــه مق ــم ب ــوده و ه ــه ب ــه صرف ــرون ب ــادی مق اقتص
ــال  ــرای اتص ــه ب ــت ک ــاده دهه هاس ــن م ــت. ای ــترس اس در دس
آمینــی  گروه هــای  واکنــش  طریــق  از  پروتئین هــا  عرضــی 
ــاورت  ــا در مج ــم ی ــطح آنزی ــن در س ــای لیزی آزاد باقی مانده ه
ــد  ــای گلوتارآلدئی ــا پلیمره ــا ی ــا الیگومره ــم ب ــای آنزی مولکول ه
ناشــی از آلــدول درونــی و داخل مولکولــی میعانات مورد اســتفاده 
ــای  ــن روش محدودیت ه ــب ای ــن عی ــت. مهمتری ــرار گرفته اس ق
ــا  ــی ی ــای آنزیم ــدازه تراکم ه ــه ان ــل اینک ــه دلی انتشــار اســت ب

ــد. ــش می یاب ــی افزای ــتال های آنزیم کریس

فواید تثبیت آنزیم ها
ــا  ــاً ب ــزرگ غالب ــای ب ــت و در مقیاس ه ــا در صنع ــرد آنزیم ه کارب
محدودیت هایــی همــراه اســت بــه دلیــل اینکــه اکثــر آنزیم هــا در 
شــرایط واکنــش نســبتاً ناپایدارنــد. لــذا ثبــات عملیاتــی پاییــن، 
مشــکالت جداســازی از محیــط واکنــش و عــدم امــکان اســتفاده 
مجــدد از آنزیم هــا زمینــه را بــرای تثبیــت آنزیم هــا و اقتصــادی 
نمــودن اســتفاده از آن هــا در فرآیندهــای زیســتی مــداوم همــوار 

نموده اســت. 

تثبیــت آنزیــم منجــر بــه بهبــود ثبــات آنزیــم در شــرایط 
ــش  ــا افزای ــش ی ــا، کاه ــش دم ــر افزای ــط نظی ــاعد محی نامس
ــت  ــن تثبی ــردد و همچنی ــی می گ ــای آل ــور حالل ه pH، حض
جداســازی آنزیم هــا را از محیــط واکنــش آســان تر نمــوده و 
ــه  ــد ک ــم می نمای ــا را فراه ــدد از آنزیم ه ــتفاده مج ــکان اس ام
ــه  ــد ب ــا می توان ــا آنزیم ه ــول ب ــی محص ــن، آلودگ ــر ای ــالوه ب ع
ــرای  ــر ب ــن ام ــه ای ــاًل برطــرف گــردد، ک ــا کام ــل برســد ی حداق
کاربــرد آنزیم هــا در صنایــع دارویــی و غذایــی بســیار مهــم 
اســت. اســتفاده از آنزیــم تثبیــت شــده در مقیاس هــای صنعتــی 
ــای بســتر  ــداوم در رآکتوره ــای م ــوده و در فرآینده اقتصــادی ب
ــم  ــت. آنزی ــازی اس ــتفاده و جداس ــل اس ــی قاب ــه راحت ــت ب ثاب
ــم آزاد در  ــا آنزی ــه ب ــب در مقایس ــا روش مناس ــده ب ــت ش تثبی
برابــر تجمــع و هیدرولیــز توســط پروتئازهــای احتمالــی موجــود 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــود. بنابرای ــظ می ش ــه حف در نمون
ــت ها  ــره وری بیوکاتالیس ــش به ــث افزای ــم باع ــت آنزی ــه تثبی ک
ــرای  ــا را ب ــود داده و آن ه ــا را بهب ــای آن ه ــود و ویژگی ه می ش

اســتفاده های متعــدد مناســب می نمایــد.  
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